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Paraná é o segundo estado
com mais cidades
inteligentes no Brasil
O Paraná é o segundo estado
com maior número de cidades inteligentes do Brasil, de acordo com o
ranking Connected Smart Cities 2021,
realizado
pela
empresa
Urban
Systems e divulgado nesta quarta-feira (1º). Das 100 cidades mais inteligentes do Brasil, nove são paranaenses. O Estado está empatado com
Minas Gerais, e atrás apenas de São
Paulo, que possui 37 municípios na
lista.
As cidades paranaenses que
figuram no ranking geral são Curitiba
(3º lugar nacional), Maringá (25º),
Londrina (34º), Apucarana (41º), Foz
do Iguaçu (44º), Cascavel (50º), Pato
Branco (66º), Pinhais (74º) e Toledo
(98º).
Para compor a nota de cada
cidade, a metodologia do estudo
engloba 75 indicadores de 11 eixos
temáticos: mobilidade, urbanismo,
meio ambiente, energia, tecnologia e
inovação, economia, educação, saúde,
segurança, empreendedorismo e
governança. A pesquisa é realizada
desde 2015 e avalia os 677 municípios
brasileiros com mais de 50 mil habitantes, analisando as cidades com
maior potencial de desenvolvimento
do Brasil “O Paraná, exemplo mundial
em desenvolvimento sustentável,
mais uma vez se consolida como
referência, desta vez em desenvolvimento urbano. O resultado da pesquisa endossa que o Governo do Estado
possibilita essa evolução como um

todo, fazendo com que diversas
cidades concretizem sua vocação,
não apenas investindo em tecnologia
mas melhorando a qualidade de vida
dos paranaenses como um todo”,
afirmou o governador Carlos Massa
Ratinho Junior.
O
superintendente
de
Inovação do Estado, Marcelo Rangel,
endossa que o Paraná está fazendo
sua parte no fomento à inovação e
nos investimentos realizados em
ecossistemas regionais. “Temos instituições e entidades que estão
investindo muito na área de cidades
inteligentes, criando incubadoras e
aceleradoras que geram novas oportunidades de negócios tanto na área
pública como no setor privado.
Estando alinhados e trabalhando
juntos. Os atores da inovação
paranaense aceleram nosso desenvolvimento sustentável”, destacou.

CIDADES

Em 2021, o Paraná aumentou sua participação na pesquisa
com relação aos anos anteriores. Em
2019 e 2020, o Estado contava com
oito municípios ranqueados. Em
2021, com nove – as novidades são
Pinhais e Apucarana, que não
constavam no ranking de 2020,
enquanto São José dos Pinhais saiu
da lista.
Entre os índices avaliados,
Pinhais é destaque nos indicadores
relacionados ao meio ambiente,

ficando em 5º lugar no setor. Já Apucarana tem bom desempenho em
urbanismo: 17º do ranking temático.

DESTAQUE

Entre os destaques do
Estado está Curitiba, que figura
como terceiro lugar geral no País
desde 2019. Em 2018, a cidade
figurou no primeiro lugar da pesquisa em todo o Brasil. Em 2021, a Capital também ficou em primeiro lugar
nos
eixos
de
urbanismo
e
empreendedorismo, e apresentou
um bom desempenho nos eixos de
meio ambiente (3º lugar), tecnologia
e inovação (5º), governança (17º),
saúde (17º) e mobilidade (22º).
Maringá tem o segundo
melhor escore do Estado, e foi elencada como a 7ª cidade mais inteligente do Sul. Suas melhores colocações estão nas áreas de economia
(19º lugar), mobilidade (24º), tecnologia e inovação (28º) e empreendedorismo (30º).
Londrina também apresenta
um bom cenário: 10º melhor
município da região Sul, se destaca
em saúde (14º), economia (20º) e
urbanismo (25º). Já Foz do Iguaçu,
13º lugar na Região Sul, é 20º em
empreendedorismo e 24º em meio
ambiente.

MEIO AMBIENTE

Para além da lista criada pela
performance geral dos municípios, a
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pesquisa cria um ranking dos 100
melhores colocados para cada um dos
11 eixos temáticos. Em um deles, o
Paraná se sobressai ainda mais: meio
ambiente.
Dos 100 municípios do eixo, 19
são paranaenses — quase um em cada
cinco. A lista, liderada por Balneário
Camboriú (SC) e Santos (SP), tem Curitiba em 3º lugar, seguida por Francisco
Beltrão em 4º e Pinhais em 5º, além de
Pato Branco em 9º.
Entre os indicadores considerados para este eixo, estão o percentual
da população contemplada por
saneamento básico, coleta de resíduos
sólidos, recuperação de materiais
recicláveis, idade média da frota dos
veículos do município e potencial de
geração de energias renováveis. Outros
eixos temáticos com boa participação
paranaense são os de saúde (11
municípios), empreendedorismo (10)
e economia (9).

Campo Mourão: meio ambiente (80º)
e saúde (88º)
Castro: urbanismo (31º)
Fazenda Rio Grande: empreendedorismo (18º), meio ambiente (32º) e
economia (68º)
Ibiporã: empreendedorismo (71º) e
economia (79º)
Irati: empreendedorismo (74º)
Paranaguá: segurança (24º), meio
ambiente (41º), mobilidade (88º)
Paranavaí: meio ambiente (77º)
Piraquara: meio ambiente (56º)

Ponta Grossa: tecnologia e inovação
(44º) e empreendedorismo (69º)
São José dos Pinhais: empreendedorismo (46º), meio ambiente (54º),
urbanismo (57º) e economia (57º)
Telêmaco Borba: meio ambiente
(99º)
Umuarama: saúde (16º), meio ambiente (20º) e governança (98º)
União da Vitória: saúde (53º) e
educação (62º).
Fotos - Cascavel: José Fernando
Ogura/AEN / Toledo: ACSPMT

DESTAQUES
TEMÁTICOS

Outras cidades paranaenses
foram elencadas nos rankings temáticos, ficando entre os 100 melhores
municípios daquele eixo.
Confira outros municípios citados pelo
ranking:
Campo Largo: governança (32º), saúde
(42º) e meio ambiente (76º)

Abertura de empresas bate recorde no
primeiro semestre de 2021
Por
meio
da
Medida
Provisória 1051/21, a Câmara dos
Deputados aprovou a criação do
Documento Eletrônico de Transporte
(DT-e), de emissão exclusivamente
digital e obrigatória, para autorizar os
serviços de transporte de cargas no
País. A MP aguarda votação no
Senado.
A intenção é reunir em um
único documento todos os dados,
obrigações administrativas, informações sobre licenças, registros,
condições contratuais, sanitárias, de
segurança, ambientais, comerciais e
de pagamento, inclusive valor do
frete e dos seguros contratados.
De acordo com o texto do
relator, deputado Jerônimo Goergen
(PP-RS), a implantação da medida
seguirá um cronograma proposto
pelo governo federal, que poderá
firmar convênios com estados,
municípios e Distrito Federal para
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incorporar outras informações de
competência
dessas
administrações. O ente federado que aceitar
participar de forma integrada do
DT-e deverá providenciar o fim dos
documentos físicos de forma gradativa dentro de 12 meses.
O texto aprovado prevê
ainda que as instituições de pagamento que realizam pagamentos
eletrônicos de frete deverão participar obrigatoriamente do PIX, sistema de pagamentos instantâneos
implementado pelo Banco Central.
Outro ponto incluído é uma nova
anistia, até 31 de maio de 2021, ao
contratante que não tenha seguido
a tabela de frete mínimo prevista na
Lei 13.703/18. A penalidade por não
seguir a tabela é de indenização ao
transportador em valor igual ao
dobro da diferença entre o que foi
pago e o valor devido. (Fonte: Agência Câmara de Notícias)

Bem-Vindos
- GMW COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
- HELOISE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
- REDIVIVUS RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
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Arrecadação federal chega a
R$ 171,27 bilhões em julho
Resultado foi impulsionado por recolhimentos atípicos de empresas

A União arrecadou R$ 171,270
bilhões no mês de Julho, de acordo
com dados divulgados pela Receita
Federal. Na comparação com julho do
ano passado, houve um crescimento
real de 35,47%, ou seja, descontada a
inflação, em valores corrigidos pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O valor é o maior
para o mês de julho desde o início da
série histórica da Receita Federal, em
1995, com correção pela inflação.
Nos sete primeiros meses de
2021, a arrecadação federal soma R$
1,053 trilhão, com alta de 26,11%
acima da inflação pelo IPCA, também
recorde para o período acumulado.
Segundo a Receita, todos os indicadores macroeconômicos que influenciam na arrecadação federal, como a
produção industrial, a venda de bens e
até mesmo o setor de serviços apresentaram variação positiva.
O ministro da Economia Paulo
Guedes comentou os resultados e
disse que as altas expressivas na
arrecadação mostram o forte impulso
da economia e a previsão de um
crescimento vigoroso esse ano, o que,
para ele, reforça a necessidade de
aprovação da reforma tributária. Os
projetos estão em tramitação no
Congresso Nacional. “Se, por um lado,
a arrecadação tem esse ritmo acelerado, por outro lado, nós gostaríamos de
transformar tudo isso em um estímulo

à simplificação dos impostos e
melhorar a equidade, fazer os que
podem mais pagar [mais], são justamente quem têm os rendimentos de
capital. E transformarmos esse crescimento
econômico
desse
ano,
extraordinariamente rápido, gostaríamos que essa recuperação virasse um
crescimento sustentável”, disse.

RESULTADO

De acordo com a Receita
Federal, o resultado da arrecadação
federal pode ser explicado, principalmente, pelos fatores não recorrentes
(que não se repetirão em outros
anos), como recolhimentos extraordinários de aproximadamente R$ 24
bilhões em Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e em Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
de janeiro a julho de 2021.
No mesmo período do ano
passado, os recolhimentos extraordinários foram de R$ 2,8 bilhões. No
mês, essa arrecadação foi de R$ 4
bilhões. Nos últimos meses, esses
recolhimentos fora de época têm
impulsionado a arrecadação, por
causa de empresas que registraram
lucros maiores que o previsto e
tiveram de pagar a diferença.
Os valores contrabalançaram
a elevação de R$ 5,402 bilhões (em
valores corrigidos pelo IPCA) nas
compensações tributárias entre julho

de 2020 e de 2021. O aumento foi
de 26% na comparação interanual e
o crescimento foi de 45% no período acumulado.
Por meio da compensação
tributária, uma empresa que previu
lucros maiores do que o realizado e
pagou IRPJ e CSLL por estimativa
em um exercício pode pedir abatimento nas parcelas seguintes, caso
tenha prejuízo ou lucro menor que
o esperado. Por causa da pandemia
da covid-19, que impactou o resultado das empresas, o volume de
compensações aumentou de R$
20,860 bilhões, em julho de 2020,
para R$ 26,262 bilhões, em junho de
2021. No acumulado do ano, o
montante já chega a R$ 37,948
bilhões.
Outros fatores
O total do IRPJ e CSLL no
mês passado foi de R$ 41,103
bilhões. Além deles, os destaques
do mês foram as altas registradas na
arrecadação do Programa de
Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins),
33,21% em valores reais – corrigidos
pela inflação, chegando a R$ 31,641
bilhões.
A arrecadação da Previdência Social aumentou 16,64% acima
da inflação, e ficou em R$ 38,957
bilhões. O resultado pode ser explicado pelo adiamento do recolhimento das contribuições patronais
e do Simples Nacional, concedidos
em 2020, e pelo aumento das compensações tributárias com débitos
de receita previdenciária.
Também houve crescimento da arrecadação dos tributos de
comércio exterior, em razão, principalmente, do crescimento da taxa
de câmbio e do valor em dólar das
importações, que teve elevação de
55,16% na comparação interanual
para o mês de julho. (Fonte: Agência
Brasil)

Declaração do Imposto Territorial
Rural (DITR)
Pessoas e empresas que são
proprietárias, titulares do domínio útil
ou possuidoras a qualquer título do
imóvel rural estão obrigadas a apresentar a DITR. O prazo para a entrega
iniciou no dia 16 de agosto e segue
até 30 de setembro de 2021. Caso o
cidadão não transmita a DITR nesse
período, pagará multa de 1% ao mês
ou fração de atraso, lançada de ofício
e calculada sobre o total do imposto
devido.
O valor do imposto pode ser

pago em até quatro quotas iguais,
mensais e sucessivas, sendo que
nenhuma quota pode ter valor inferior a R$ 50,00. O imposto de valor
inferior a R$ 100,00 deve ser pago
em quota única. A quota única ou a
primeira quota deve ser paga até o
dia 30 de setembro de 2021, último
dia do prazo para a apresentação da
DITR.
Procure o Orca Contabilidade e não deixe para a última hora.
Evite multas!!
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Renegociação de dívida
do MEI é prorrogada até
30 de setembro
A pedido do Sebrae e de
outras instituições, o governo federal
resolveu ampliar o prazo para a regularização dos microempreendedores
individuais (MEI) que estão com débitos com a Receita Federal. Esses
donos de pequenos negócios terão, a
partir de agora, até o dia 30 setembro
para quitarem ou parcelarem suas
dívidas com o Fisco. A decisão foi
tomada após realização de reunião
entre representantes do Sebrae e do
Ministério da Economia e o envio de
uma carta para o ministro Paulo
Guedes com cópia para o procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano De Alencar, e para o
secretário Especial da Receita Federal
do Brasil, José Barroso Tostes Neto,
formalizando solicitação.
O gerente de políticas públicas do Sebrae, Silas Santiago, comenta que a instituição comemorou a
decisão do governo federal, mas que
ela ainda não atende às necessidades
desse segmento, que tem tido uma
grande importância no combate ao
desemprego e na retomada da
economia. “O Sebrae ainda acha que
não é o momento de inscrever os
microempreendedores na dívida
ativa. Nós comentamos, na carta que
enviamos ao ministro da Economia,
sobre a necessidade de ampliação do
prazo e sobre a nossa discordância
quanto à forma como os MEI foram
comunicados”, pontua.
Para comunicar os microempreendedores individuais a Receita
Federal utilizou o domicílio tributário
eletrônico do Simples Nacional, que
não é acessado pelos MEI. “Nós agradecemos pela compreensão do
governo, que foi fruto de um trabalho
árduo do Sebrae, mas ainda vamos
continuar lutando para que a
inscrição não ocorra e que se for
acontecer, que haja uma intimação
no endereço do empreendedor, complementou Silas Santiago.
Além da ampliação do prazo,

a Receita Federal ainda estabeleceu
novas regras para inclusão dos MEI na
dívida ativa. Quem tiver débito relativo à competência de 2016 e não
efetuar o pagamento ou parcelamento neste ano terá as dívidas enviadas
à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) a partir de outubro.
Os
microempreendedores
que
possuem dívidas de 2017 ou anos
posteriores e já possuem algum
parcelamento em 2021 (referente à
competência de 2016) não terão os
débitos inscritos na dívida ativa neste
momento.
As pendências podem ser
quitadas ou renegociadas na página
do portal do empreendedor (gov.br)
ou no portal do Simples Nacional. De
acordo com dados da Receita Federal, existem mais de 4,4 milhões de
empreendedores inadimplentes, o
que representa cerca de 1/3 do total
de inscritos. Somente em junho deste
ano, metade dos 12,4 milhões de MEI
deixaram de pagar as contas dentro
do prazo. Atualmente, o valor aproximado de dívidas dos MEI inadimplentes é de R$ 5,5 bilhões. Deste
montante, cerca de R$ 4,5 bilhões
correspondem às dívidas de 1,8
milhão de MEI, que estão passíveis de

inscrição na Dívida Ativa da União.
Os MEI que não realizarem a
negociação estão sujeitos a perder
sua inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ); perder os
benefícios de serem segurados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), tais como aposentadoria,
auxílio-doença, pensão por morte,
entre outros; ser inscrito na Dívida
Ativa da União, sujeitos a multas e
encargos; ser excluído do regime do
Simples Nacional; além de ter dificuldades para a obtenção de linhas de
crédito junto aos bancos.
Para aqueles que não estão em
condições de pagar todos os impostos de uma só vez, há a possibilidade
de parcelar os débitos. “É possível
fazer a simulação e divisão em
parcelas de acordo com a disponibilidade financeira do empreendedor,
tudo online. O melhor é evitar a perda
do CNPJ e não gerar mais débitos
para o negócio”, afirma Silas Santiago,
recomendando
ainda
que
os
empreendedores
chequem
se
possuem pendências com a Receita
no próprio Portal do Empreendedor.
Como checar pendências e negociar
Para quitar as dívidas e checar as
possibilidades de parcelamento, o
empreendedor pode emitir um DAS
usando seus dados de acesso (CPF ou
CNPJ) no Portal do Empreendedor,
clicando na opção "Já sou MEI".
Em seguida clique em Pagamento de contribuição mensal e
depois em Parcelamento. O próprio
portal disponibiliza o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas. Com
isso, os juros deixam de ser gerados
automaticamente.
Entretanto,
é
preciso que o empreendedor pague a
primeira parcela e - para não esquecer de quitar as próximas - a dica é que
façam o débito automático dos boletos gerados. O DAS também pode ser
emitido
pelo
Aplicativo
MEI
disponível para celulares Android ou
IOS.

Prorrogado o prazo de regularização do MEI
A Receita Federal está prorrogando o prazo para regularização das
dívidas dos Microempreendedores
Individuais (MEI) para 30 de setembro.
Os débitos que estiverem em aberto
no mês de outubro serão enviados à
PGFN para inscrição em Dívida Ativa
da União.
Contribuintes que possuam
débitos da competência 2016 e que
não tenham parcelado neste ano
terão suas dívidas enviadas à Procura-

doria. MEIs que possuam apenas
dívidas de 2017 ou posteriores, ou
tenham parcelado em 2021, não
terão seus débitos enviados neste
momento.
Os débitos da competência
2016 são declarados pela DASN
(Declaração Anual do MEI) de 2017.
É importante ressaltar que apesar de
perder diversos benefícios tributários
e direitos previdenciários, o MEI em
dívida com a Receita Federal não tem

o seu CNPJ cancelado.

RESUMO:

MEI possui débitos de 2016: todos as
dívidas serão enviadas à PGFN a partir
de outubro;
MEI possui débitos de 2016, mas
parcelou em 2021: dívidas não serão
enviadas neste momento;
MEI possui somente débitos de 2017
ou posteriores: dívidas não serão
enviadas neste momento.
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PIB: agropecuária e indústria
recuam; serviço avança
no 2° trimestre

O fraco desempenho da
economia brasileira no segundo
trimestre de 2021, que ficou praticamente estável com variação negativa
de 0,1%, foi puxado pelo resultado da
agropecuária, que caiu 2,8%, e da
indústria, que recuou 0,2%.
Pelo lado positivo, os serviços
avançaram 0,7% no período, em comparação com o trimestre anterior. Os
dados são do Sistema de Contas
Nacionais Trimestrais, divulgados hoje
(1º) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Agricultura
Segundo a coordenadora de
Contas Nacionais do IBGE, Rebeca
Palis, a safra do café foi prejudicada
pela bianualidade negativa e a do
milho, pela estiagem. “Agropecuária
depende muito dos produtos que
estão em safra. A gente entrou agora
forte com a safra do café, mas ele está
no ano da bianualidade negativa,
então, como no primeiro trimestre
não tem safra de café, puxou bastante
para baixo. Tem efeito da estiagem no
milho também, mas a soja está com
safra recorde. A agropecuária como
um todo está sofrendo com o problema climático sim, isso vai afetar a taxa
do ano, mas não influenciou tanto na
comparação trimestral”. A soja teve
alta de 9,8% e o arroz, de 4,1%.
Tiveram taxas negativas o café (-21%),
o algodão (-16,7%) e o milho (-11,3%).

INDÚSTRIA

Na indústria, Palis destaca a
queda na indústria de transformação,
em especial a automobilística. “A
indústria de transformação teve uma
queda de 2,2%. Ela sofreu nesse
segundo trimestre muito por conta da
falta de componentes eletrônicos,
tem fila de espera, nem está conseguindo atender a demanda. Na
indústria de transformação como um
todo, há uma disruptura na cadeia
produtiva e os insumos estão caros,
dada a desvalorização do real”.
Segundo o IBGE, além da indústria de
transformação, a queda de 0,9% na
atividade de eletricidade e gás, água,
esgoto e atividades de gestão de
resíduos, influenciada pela crise hídrica, contribuiu para neutralizar a alta
de 5,3% nas indústrias extrativas e de
2,7% na construção. Também teve
crescimento o setores de Informação
e comunicação, que avançou 5,6%.

SERVIÇOS

O setor de serviços foi puxados por outras atividades de serviços,
com aumento de 2,1%. Porém, ainda
está 4% abaixo do primeiro trimestre
de 2020 e 7,2% abaixo do quarto
trimestre de 2019, períodos considerados como referência pré-pandemia
de covid-19. “No caso dos serviços,

eles recuperaram bem, mas se for
olhar os outros serviços, ainda não está
no patamar pré-pandemia, porque
tem muito a questão dos serviços
presenciais. Alojamento, alimentação,
saúde, educação mercantil, serviços
voltados para as famílias, ainda está
abaixo do patamar pré-pandemia”,
explica a coordenadora.
O consumo das famílias ficou
estável na comparação com o
primeiro trimestre do ano e está 3%
abaixo do período pré-pandemia. Já o
consumo do governo teve alta de
0,7% e os investimentos, que compõem a Formação Bruta de Capital
Fixo recuaram 3,6% no período.
“Apesar dos programas de
auxílio do governo, do aumento do
crédito a pessoas físicas e da melhora
no mercado de trabalho, a massa
salarial real vem caindo, afetada negativamente pelo aumento da inflação.
Os juros também começaram a subir.
Isso impacta o consumo das famílias”,
aponta Rebeca. Os dados do IBGE
mostram que a balança comercial
brasileira subiu 9,4% nas exportações
de bens e serviços no segundo trimestre do ano, sendo a maior variação
desde o primeiro trimestre de 2010. O
destaque foi a safra de soja, estimulada pelos preços favoráveis. Já as
importações, diminuíram 0,6% na
comparação com o primeiro trimestre
do ano. (Agência Brasil)

Texto-base da reforma do Imposto de
Renda é aprovado na Câmara
A Câmara dos Deputados
aprovou na noite desta quarta-feira
(1º) o texto que altera as regras do
Imposto de Renda (IR), tanto para
pessoas físicas quanto para empresas.
O placar da votação foi de 398
votos a favor e 77 votos contra. Segundo o relator, o deputado Celso Sabino
(PSDB-PA), apesar da redução de
impostos, não haverá queda na
arrecadação dos estados e municípios,
já que outros mecanismos de compensação estão previstos no projeto.
A versão aprovada do texto
prevê corte de 7% na alíquota do IR
para empresas, que cai de 15% para
8%. O texto prevê também a tributação inédita do mercado financeiro,

que passará a ter uma taxa de 20%
sobre lucros e dividendos. Segundo
Sabino, essa taxação compensaria as
reduções de arrecadação do IR sobre
pessoas físicas e empresas. "Votar a
favor deste projeto hoje significa votar
a favor da empregada doméstica, do
professor, da pessoa que presta serviço
em residências. Significa votar a favor
de muitos trabalhadores no Brasil. Não
só a metade vai ficar isenta, todas as
outras faixas terão redução de Imposto de Renda de Pessoa Física",
declarou o deputado em plenário.
Para pessoas físicas, a reforma
do IR atualizará a tabela atual.
Trabalhadores formais que recebem
até R$ 2,5 mil de salário mensal estari-

am isentos de qualquer contribuição.
O limite para isenção do IR atualmente é de R$ 1,9 mil. A nova tabela,
de acordo com o governo federal,
isentará 5,6 milhões de contribuintes.
Na proposta, todas as faixas
salariais tributáveis terão diminuição
de impostos. Trabalhadores formais
com renda mensal acima de R$ 2,5
mil que optarem pela declaração
simplificada terão a possibilidade de
abater 20% do IR, com limite máximo
de R$ 10.563,60.
O texto traz, ainda, novas
alíquotas para minérios, que passam
de 4% para 5,5% de tributação. O
texto segue para apreciação do
Senado. (Agência Brasil)

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

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABRIL

MAIO

JUN

JUL

0,10

-0,30

-0,24

1,19

1,03

0,79

0,86

0,23

0,71

0,44

0,41

0,81

0,02
3,50

8,96
4,56

9,79
33,37

JUN

NO ANO ULT. 12 M.

0,29

IPC/FIPE
0,11

0,09

IGP/DI
0,01

1,64

0,05

1,07

3,68

2,64

0,76

2,91

2,71

2,71

2,22

3,40

0,11

14,26
1,45

34,54
15,92

0,48

IGP/M
-0,04

1,24

0,80

0,28

3,23

3,28

0,96

2,58

2,53

2,94

1,51

4,10

0,60

15,09
0,78

35,76
15,99

33,84

0,21

IPCA
0,25

0,07

0,31

0,38

0,94

0,81

1,06

0,25

0,86

0,93

0,31

0,83

0,53

3,76
0,96

8,34
4,76

8,99

0,19

INPC/IBGE
0,17

0,18

-0,23

-0,25

0,89

0,95

1,46

0,27

0,82

0,96

0,38

0,96

0,60

3,95
1,02

9,22
5,01

9,2285

0,37

TAXA
SELIC
0,33

0,33

0,30

0,26

-

-

-

0,15

0,14

0,21

0,21

0,27

0,31

3,86
3,640

1,33
4,25

1,69

Tabelas
TABELA INSS

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$)

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

