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GERAÇÃO DE EMPREGO
Serviços e comércio 
representam 60% 

 O recorde na geração de 
empregos no Paraná em 2021 tem 
grande participação dos setores de 
serviços e comércio, apontando para a 
retomada econômica pós-pandemia. 
Juntos, eles somam 60,43% do saldo 
de 168,5 mil vagas formais criadas 
entre janeiro e setembro — o maior 
número desde 2004. A liderança é do 
setor de serviços, que concentra 
66.130 postos de trabalho no período, 
o equivalente a 38,73% do total.
 Na sequência, estão os setores 
da indústria, com saldo de 46.964 
vagas (27,5%); comércio, com 37.070 
vagas (21,7%); construção, com 
16.675 vagas (9,77%) e agricultura e 
pecuária, com 3.911 vagas (2,29%). O 
levantamento é da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) com dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged).
 Especialistas dos setores em 
alta apontam que os números são 
resultado direto da movimentação 
econômica, alavancada pelo aumen-
to dos índices de imunização no 
Estado. “O resultado positivo é decor-
rente do programa nacional de 
vacinação implementado pelos 
órgãos públicos”, avalia Vamberto 
Santana, assessor econômico da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio-PR). “Há uma expectati-
va grande de crescimento no setor de 
serviços, que foi o mais prejudicado 
na pandemia por ter sofrido com 
bloqueios sucessivos, que agora estão 
sendo superados pela vacinação. Isso 
permitiu a melhoria da saúde da pop-
ulação e a redução do receio de sair 
de casa. A tendência é que as pessoas 
permaneçam em um clima de 
otimismo e superação das dificul-
dades, se dispondo a fazer gastos e 
consumir”, aponta Santana.
 
 SERVIÇOS
 A alta de novas vagas dentro 
do setor de serviços é impulsionada 
pelas atividades de informação, 
comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e adminis-

trativas, com 35.965 postos — 54,39% 
do total. As áreas de administração 
pública — defesa e seguridade social, 
educação, saúde humana e serviços 
sociais — estão em segundo lugar, 
com saldo de 15.017 vagas, repre-
sentando 22,71%.
 Outras áreas que integram a 
alta dos serviços são transporte, 
armazenagem e correio (7.412 vagas, 
11,21%); alojamento e alimentação 
(4.167 vagas, 6,30%); artes, cultura, 
esporte e recreação (790, 1,19%) e 
serviços domésticos (15, 0,02%). 
Outras atividades de serviços ainda 
somam 2.764 postos (4,18%).

 MAIS VAGAS
 PARA O FIM
 DE ANO
 Para o fim do ano, o assessor 
econômico da Fecomércio-PR estima 
que o cenário deve continuar positivo, 
já que esse é um período de tradicion-
al aquecimento por datas como Black 
Friday e compras de Natal, o que gera 
vagas temporárias tanto nos serviços 
como no comércio. Esses setores 

devem ser influenciados por duas 
tendências que se consolidaram 
durante a pandemia: o e-commerce e 
a preferência por comércios menores 
e locais a grandes centros. “O que 
temos hoje, em função de um novo 
parâmetro que passou a vigorar, é o 
crescimento de atacarejos e lojas de 
vizinhança, que ficam mais perto da 
residência das pessoas e têm espaços 
mais simples para compras. Com 
custos menores, esses espaços auxil-
iam o consumo”, analisa.
 Em contrapartida, o comércio 
digital também se estabilizou como 
um hábito do consumo brasileiro. 
Segundo o 44º relatório Webshoppers, 
realizado pela Ebit/Nielsen em parce-
ria com o Bexs Banco e divulgado em 
agosto, o e-commerce no Brasil bateu 
recorde de vendas no primeiro semes-
tre de 2021. O montante chegou a R$ 
53,4 bilhões, valor 31% superior com 
relação ao mesmo período de 2020. “O 
grande segmento beneficiado neste 
momento é a área de e-commerce”, 
ratifica o especialista. (Foto: Geraldo 
Bubniak/AEN)
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Bem Vindos

 A partir do dia 5 de novembro, 
as empresas em situação de recuper-
ação judicial, falência ou, ainda, com 
inscrição estadual cancelada ou baixa-
da poderão fazer o cadastro para o 
parcelamento de dívidas pelo Retoma 
Paraná. O programa é do Governo do 
Estado, operacionalizado pela Secre-
taria da Fazenda.
 A medida foi regulamentada 
por meio de Decreto (9.090/2021), do 
Poder Executivo. A adesão ao 
programa será feita pelo portal da 
Fazenda, com informação do CPF dos 
sócios ou diretores da empresa. No 
caso de sócios com acesso ao Receita 
PR, o serviço será disponibilizado 

também diretamente no menu 
‘Parcelamento’. Poderão pedir o 
parcelamento todos os contribuintes 
que tenham pedido recuperação 
judicial e que não tenham sentença 
de encerramento transitada em 
julgado. 
 Os débitos tributários do 
ICMS (Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunic-
ipal e de Comunicação), cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até 30 de 
junho de 2021, poderão ser parce-
lados em até 180 meses com 
redução de multas e juros, bem 

como de honorários advocatícios.
 Os débitos terão redução de 
85% a 95% de multas e juros, a 
depender da natureza das penali-
dades atribuídas. Já os valores devi-
dos a título de honorários advo-
catícios terão redução de 85%, com 
parcela mínima de R$ 5 mil men-
sais, limitadas ao valor total devido.
 Os benefícios também se 
aplicam ao ITCMD (Imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e 
Doações, de Quaisquer Bens ou 
Direitos), de pessoas jurídicas em 
recuperação judicial, extrajudicial, 
ou em falência para quitação de 
seus débitos tributários. (AEN)

 O Paraná produzirá 25,37 
milhões de toneladas de grãos na safra 
de verão 2021/2022, em uma área de 
6,2 milhões de hectares. Se as estima-
tivas se confirmarem, o volume será 
9% superior ao atingido na safra passa-
da, enquanto a área é 1% maior. Os 
dados são do relatório mensal divulga-
do nesta quinta-feira (28) pelo Depar-
tamento de Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento.
 Segundo o documento, desta-
ca-se o crescimento da área da soja, 
que deve ser de 5,62 milhões de hect-
ares, 1% a mais do que no ciclo 
2020/2021, quando foi de 5,59 
milhões. A produção esperada é de 

20,8 milhões de toneladas, 6% supe-
rior ao total colhido na safra 
2020/2021.
O secretário estadual da Agricultura 
e do Abastecimento, Norberto 
Ortigara, avalia que, até o momento, 
a safra está correndo bem. “Temia-se 
pelo La Ninã, mas veio um regime de 
chuvas mais intenso durante o mês 
de outubro, e já temos mais de 60% 
da área de soja semeada, um índice 
satisfatório se comparado aos anos 
anteriores”, afirmou.
 Tanto o milho quanto o feijão 
da primeira safra estão na reta final 
da semeadura, com respectivamente 
93% e 88% da área plantada. As 
perspectivas para a primeira safra de 

feijão indicam redução de 9% na 
área de plantio na comparação com 
a safra 2020/2021. “Ainda assim, a 
produção deve crescer 7% e somar 
274,5 mil toneladas”, analisou o 
chefe do Deral, Salatiel Turra.
 De modo geral, a safra 
paranaense tem um quadro satis-
fatório para as condições atuais, na 
avaliação do secretário Ortigara. 
“Grande parte das lavouras se apre-
senta em boas condições, ainda que 
as adversidades climáticas da 
última semana tenham prejudicado 
algumas áreas, que terão que ser 
replantadas, infelizmente trazendo 
custos para os nossos produtores”, 
afirmou. (AEN)

25,37 milhões de toneladas 
de grãos na safra de verão

Empresas em recuperação judicial 
poderão solicitar parcelamento da dívida
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 Foram notificadas, no total, as 
440.480 maiores empresas devedoras 
do Simples Nacional, com significativo 
valor pendente de regularização, 
correspondendo a um total de dívidas 
em torno de R$ 35 bilhões.
 No dia 09/09/2021 foram 
disponibilizados, no Domicílio Tributário 
Eletrônico do Simples Nacional 
(DTE-SN), os Termos de Exclusão do 
Simples Nacional e os respectivos 
Relatórios de Pendências dos contribu-
intes que possuem débitos com a 
Receita Federal e/ou com a Procurador-
ia-Geral da Fazenda Nacional.
 Os referidos documentos 
podem ser acessados tanto pelo Portal 
do Simples Nacional, por meio do 
DTE-SN, ou pelo Portal e-CAC do site 
da Receita Federal.
 Para evitar a sua exclusão do 
Simples Nacional a partir de 
01/01/2022, a empresa deve regu-
larizar a totalidade dos seus débitos, 
por meio de pagamento ou 
parcelamento, no prazo de 30 dias a 
contar da data de ciência do Termo de 
Exclusão.
 A ciência se dará no momento 
da primeira leitura, se a pessoa jurídica 
acessar a mensagem dentro de 45 
(quarenta e cinco) dias contados da 
disponibilização do referido Termo, ou 
no 45º (quadragésimo quinto) dia 
contado da disponibilização do Termo, 
caso a primeira leitura seja feita poste-

riormente a esse prazo.
 A empresa que regularizar a 
totalidade de suas pendências 
dentro do prazo mencionado não 
será excluída pelos débitos constan-
tes do referido Termo de Exclusão, 
tornando-o sem efeito. Continuará, 
portanto, no regime do Simples, não 
havendo necessidade de qualquer 
outro procedimento, sendo 
desnecessário o comparecimento em 
qualquer unidade da RFB.
 Foram notificadas, no total, as 
440.480 maiores empresas devedoras 

do Simples Nacional, com significa-
tivo valor pendente de regular-
ização, correspondendo a um total 
de dívidas em torno de R$ 35 
bilhões.
As microempresas e empresas de 
pequeno porte devem ficar atentas 
para não serem excluídas de ofício 
do Simples Nacional, por motivo de 
inadimplência.
 Procure nossa equipe de 
especialistas sanar suas dúvidas, 
estamos preparados e a disposição 
para atende-los.

 A Azul Linhas Aéreas vai 
realizar três voos semanais, nas 
segundas, quartas e sextas, entre 
Toledo e Campinas. Além de Toledo, 
Ponta Grossa, Pato Branco e 
Guarapuava, que já eram atendidas 
pela companhia antes da pandemia, 
voltam a receber voos e já contam 
com passagens sendo comercializa-
das pela empresa a partir de hoje. 
 A partir de 20 de dezembro 
será ativada a nova rota. “É um 

momento de comemoração, pois é 
uma decisão que vai alavancar os 
negócios. Sempre tivemos o enten-
dimento da importância em contar 
com esta ferramenta logística e 
investimos fortemente neste aero-
porto em minha primeira gestão. 
Agora, com a pandemia diminuin-
do sua intensidade, as coisas 
começam a ser retomadas”, disse o 
prefeito Beto Lunitti.
 A ligação com Campinas, 

de acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Diego Bonaldo, é uma excelente 
opção. “Nos permite conexões 
com o Brasil e o mundo. Teremos 
um voo nos conduzindo para o 
principal centro comercial e finan-
ceiro brasileiro e com isso nos 
conectamos ao mundo, pois 
Campinas é um hub logístico 
internacional”, comentou. (Foto: 
Divulgação PMT)

SIMPLES NACIONAL
Receita Federal notifica

devedores do Simples Nacional

Azul anuncia retomada de voos
regulares entre Toledo e Campinas
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 O Paraná terá o maior nível de 
contratações de funcionários tem-
porários dos últimos sete anos segun-
do sondagem realizada pela Feder-
ação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio PR). 
De acordo com o levantamento, 
37,5% das empresas do setor terciário 
pretendem contratar temporários 
neste ano. Essa tendência segue a 
projeção brasileira feita pela Confed-
eração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), pela 
qual o Paraná é quarto estado com 
maior previsão de contratação em 
2021, com 7,19 mil vagas.
 Na segmentação por setores, 
o comércio deve fazer o maior 
número de admissões de temporári-
os, com 41,3%, ante 27,3% entre as 
empresas de serviços e 36,4% nas de 
turismo.

 NÚMERO DE
 CONTRATAÇÕES
 Este ano também serão 
contratadas mais pessoas. Em 2020, a 
média de contratação era de 2 a 3 
temporários e em 2021 será de 4 
trabalhadores. A maior parte das 
empresas (40,9%) planeja contratar 
de 2 a 5 pessoas e outras 36,4% 

devem fazer apenas uma contração. 
Os estabelecimentos que intencio-
nam admitir mais do que dez 
trabalhadores correspondem a 
12,1%.

 VAGAS
 OFERTADAS
 A maior parte das vagas 
ofertadas serão para a função de 
vendedor, com 57,6%, seguidas por 
atendente geral (33,3%), caixa 
(21,1%) e estoquista (12,1%). E as 
chances de efetivação são bastante 
altas, com 81,8%. 

 ESCOLARIDADE
 Para conquistar uma vaga 
temporária, a escolaridade exigida 
será o Ensino Médio em 66,7% dos 
cargos. Na comparação com anos 
anteriores, observa-se que o nível de 
escolaridade vem aumentando: em 
2020, por exemplo, os cargos que 
exigiam Ensino Técnico correspon-
diam a 6,3%, ante 7,6% neste ano; já 
as funções que demandam o Ensino 
Superior eram de apenas 4,8% em 
2020 e passaram para 9,1% em 2021.
 Além da escolaridade, a 
experiência na função será requerida 
por 56,1% das empresas, sendo 

27,3% de até seis meses e 28,8% das 
vagas exigirão experiência acima de 
seis meses.

 FATORES DE
 INFLUÊNCIA
 Segundo o estudo da 
Fecomércio PR, a Black Friday não 
influencia na maioria das 
contratações (81,8%), sendo que 
apenas 16,7% dos empresários disse-
ram que contratarão temporários 
para suprir a demanda de vendas da 
grande campanha de descontos do 
varejo.
 A pandemia da Covid-19 
continua impactando a maioria dos 
empresários no momento da 
contratação de temporários. Em 
2020, 54,7% das empresas afirmaram 
que a crise causada pelo coronavírus 
influenciava nas contratações. Neste 
ano, essa parcela caiu um pouco, 
mais ainda corresponde a 53,4% das 
empresas.
 Os principais impactos dizem 
respeito às dificuldades financeiras 
enfrentadas pelas organizações, 
forçando a redução do quadro 
funcional fixo e também na quanti-
dade de funcionários temporários a 
serem contratados.

Você quer abrir uma empresa e 
começar a empreender, nós do 
Orca Contabilidade ajudamos 

você a transformar esse sonho em 
realidade, com uma equipe espe-
cializada em abertura de empre-
sas. Nosso escritório está prepara-

do para oferecer o melhor em 
assessoria empresarial em todas 
as áreas seja comércio, indústria 

ou prestação de serviços. É só 
procurar nossa equipe nos 

escritórios de Toledo ou Cascavel. 

Paraná terá maior nível de
contratações de temporários

dos últimos sete anos
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 O Paraná teve um aumento 
de 10,39% no saldo de empresas 
entre janeiro e outubro deste ano, 
levando em consideração as abertu-
ras e baixas, no comparativo com o 
mesmo período do ano passado. Em 
2021, foi de 149.810, contra 135.711, 
de 2020. Os dados da Junta Comer-
cial do Paraná (Jucepar) foram 
divulgados nesta sexta-feira (5).
O saldo de outubro também é posi-
tivo: diferença de 21.283 (aberturas) 
e 8.172 (baixas).
 Considerando apenas as 
aberturas de empresas, o cresci-
mento no comparativo com 2020 
chega a 17,91%. Foram 21.283 
empresas abertas só em outubro, 
resultando em 232.769 em todo o 
ano. Em 2020, totalizaram 197.419. 
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 
junho, julho e agosto deste ano 
tiveram números melhores que os 
respectivos meses do ano passado.
 Do total de empresas aber-

tas em 2021, 75,33% são referentes 
a MEIs, 18,85% são LTDA e 3,91% 
têm como Natureza Jurídica 
Empresário. Os outros segmentos 
têm percentual de abertura abaixo 
dos 2%, sendo Eireli (1,47%), S/A 
(fechada) (0,20%), S/A (aberta) 
(0,09%), Cooperativa (0,11%), 
Consórcio (0,03%) e outros 
(0,004%). O Paraná tem 1,4 milhão 
de empresas ativas.
 "A economia paranaense está 
em franco crescimento. É fruto da 
credibilidade do Governo e da agili-
dade de todos os órgãos envolvidos 
na abertura de empresas", disse 
Marcos Sebastião Rigoni de Mello, 
diretor-presidente da Jucepar.
 No que diz respeito às baixas, 
o percentual também teve aumento 
em comparação ao ano passado: 
82.959 em 2021 contra 61.708 em 
2020, correspondente ao percentual 
de 34,44%. Só em outubro, foram 
extintas 8.172 empresas.

 TEMPO DE
 ABERTURA
 O tempo médio que o 
paranaense levou para abrir uma 
empresa no Estado em outubro foi de 
1 dia e 13 horas, sendo um dos dez 
melhores tempos do País. O resultado 
ainda supera a média nacional de 2 
dias e 4 horas. O Paraná continua 
como o terceiro estado com o maior 
número de pedidos de abertura de 
empresas nesse cálculo, com 4.625, 
atrás apenas de São Paulo (19.863) e 
Minas Gerais (4.919).
 No tempo médio de Consulta 
Prévia de Viabilidade Total, que leva 
em consideração a etapa de Viabili-
dade de Nome, de responsabilidade 
das Juntas Comerciais (ou OAB) e a 
viabilidade locacional, de responsabili-
dade das prefeituras integradas, o 
Paraná tem o segundo melhor resulta-
do do País. Esse é um dos componen-
tes do cálculo final. Foto: Arquivo/AEN

 O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou nesta quarta-feira 
(27) um Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) que prorroga por 15 
anos benefícios fiscais concedidos 
por estados para setores do 
comércio. O projeto já passou por 
análise do Congresso Nacional e 
agora entrará em vigor.   
 O texto prevê a pror-
rogação de benefícios no Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) para os setores 
de comércio atacadista e empre-
sas que desenvolvem atividades 
portuárias e aeroportuárias. Além 
disso, podem ser beneficiados 
comerciantes e transportadores 
interestaduais de produtos agro-
pecuários e extrativos vegetais in 
natura.
 O objetivo desses 
benefícios fiscais é, na prática, 
atrair empresas e estimular inves-
timentos. A nova lei prevê uma 
redução gradual dos benefícios 
prorrogados ao longo dos últimos 
quatro anos dos 15 previstos. 
Apenas o setor de vendas de 

produtos agropecuários e extrati-
vos vegetais in natura ficam de 
fora dessa redução.
A lei dá respaldo aos benefícios 
concedidos pelos estados e pelo 
Distrito Federal por meio de 
normas internas, mas sem aval do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), episódio que 
ficou conhecido como “guerra 
fiscal” de ICMS. 
 "A medida, ao facultar aos 
estados e ao Distrito Federal a 
ampliação do prazo de fruição de 
incentivos fiscais relativos ao ICMS, 
não apenas tem o potencial de 
beneficiar setores relativos à 
distribuição de mercadorias e de 
produtos agropecuários e extrati-
vos de vegetais, importantes para 
a economia como um todo, mas 
também permite a ampliação do 
consumo com a redução de 
preços de itens essenciais ao 
destinatário final pela diluição da 
carga tributária", informou a 
Secretaria-Geral da Presidência 
em comunicado para anunciar a 
sanção. (Agência Brasil)

Presidente sanciona lei 
que prorroga isenções do 

ICMS por 15 anos

Saldo de empresas cresce 
10,39% em 2021 no Paraná, 

aponta Junta Comercial

 O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu dia 28 de outubro 
validar a Lei 13.352/2016, que 
estabeleceu o contrato de parceria 
entre salões de beleza e profissionais 
que atuam nas atividades de cabe-
leireiro, barbeiro, esteticista, pedicure, 
manicure, depilador e maquiador. A 
Corte julgou uma ação protocolada 
em 2016 pela Confederação Nacion-
al dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade (Contratuh). A 
entidade argumentou que a lei 
permite a contratação dos profission-
ais por meio de um arranjo entre 
pessoas jurídicas, a chamada 
pejotização, retirando os direitos 
trabalhistas de uma relação de 
emprego. Por votos 8 votos a 2, os 
ministros entenderam que o contra-
to civil de parceria é constitucional, 
no entanto, a modalidade não pode 
ser utilizada para dissimular uma 
relação de emprego. Nesses casos, a 
parceria será considerada nula. 
(Agência Brasil)

STF valida lei que 
permite pejotização 
de profissionais de 

beleza



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

     JUN JUL   AGO           SET          OUT       NOV       DEZ          JAN       FEV         MAR          ABRIL      MAIO JUN      

 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                             

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

3,50

14,26

15,09

3,76

3,95

3,86

0,86

2,91

2,58

0,25

0,27   

8,96

34,54

35,76

8,34

9,22

1,33

0,81

0,11

0,60

0,53

0,60

0,31

7,26

15,12

16,01

6,89

7,20

5,53

10,52

23,44

24,87

10,54

10,78

2,60

              NO ANO  ULT. 12 M.JUL 

0,02

1,45

0,78

0,96

1,02

3,640

AGO

1,16

-2,14

-0,64

0,87

0,88

0,43

SET

1,13

-0,55

-0,64

1,16

1,20

0,44


