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As cidades já estão mais iluminadas com o colorido das luzes 
de Natal, o comércio com as vitrines decoradas criando um 

ambiente mais encantador para as compras natalinas. Foram 
mais de dois anos de restrições de circulação por causa da 

pandemia da Covid-19, com o avanço das vacinas, o número 
de casos está diminuindo em todo o país, e a vida, aos 
poucos, está voltando ao normal, as famílias estão se

sentindo mais seguras para sair de suas casas, para passear e 
fazer as compras. Sem esquecer os protocolos de segurança. 

 Que neste Natal, possamos estar novamente com nossos 
familiares e amigos, reunidos à mesa para celebrar juntos o 

Natal.  Que o ano que se aproxima seja repleto de realizações 
e conquistas, com saúde para todos.
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 Dezembro chegou e com ele 
a data mais importante para o comér-
cio: o Natal, que promete ser o melhor 
dos últimos sete anos. Segundo sond-
agem da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR), 82,3% dos 
paranaenses entrevistados preten-
dem presentear neste fim de ano. É o 
segundo maior percentual da série 
histórica da pesquisa, somente super-
ado em 2014, quando 90,6% dos 
entrevistados manifestaram sua 
intenção de compras de presentes 
natalinos.
 Dos 17,7% dos entrevistados 
que não têm intenção de presentear 
ou ainda não sabem, os principais 
motivos são problemas financeiros ou 
o desemprego, com 45,2%.
 O fator que mais influencia na 
decisão de compra do presente é a 
concessão de descontos e 
promoções, com 42,9%. A qualidade 
do produto é listada em segundo 
lugar por 21,8% dos paranaenses. 
Preço baixo também é importante 
para 19,4%.
 Os consumidores estão cada 
vez mais informados antes de realiza-
rem suas compras e 91,4% realizam 
pesquisa de preço, sendo que a maio-
ria (74,4%) faz isso pela internet, o que 
revela que mesmo para os estabeleci-
mentos com operações exclusiva-
mente físicas, a presença digital é 
fundamental.
 
TIPO DE PRESENTES
 Roupas (70,2%), brinquedos 
(45,7%), calçados (36,7%) e artigos de 
perfumaria (32,2%) são os produtos 
mais comprados nesta época do ano.
Pessoas presenteadas
O número médio de pessoas a serem 
presenteadas caiu um pouco em 
relação ao ano passado, ao sair de 5 
em 2020 para 4 a 5 pessoas em 2021.

 VALOR DO
 PRESENTE
 A maioria dos entrevistados 
(45,3%) pretende gastar entre 
R$201,00 e R$500,00; os que preten-
dem gastar apenas até R$100,00 são 

9,7%; os que planejam gastar entre 
R$101,00 a R$200,00 somam 18,3% 
e os que desembolsarão de 
R$501,00 a R$1.000,00 representam 
20,8%. Já os que vão gastar mais de 
R$1.000,00 na compra de presentes 
correspondem a 5,9%.
De modo geral, a sondagem verifica 
que haverá aumento de 5,9% no 
tíquete médio do presente, que 
passou de R$410,63 em 2020 para 
R$434,95 em 2021, sendo este 
crescimento explicado pelo aumen-
to de preços causado pela inflação. 

 
 LOCAL DAS
 COMPRAS
 O local de compra preferido 
continua sendo o comércio de rua 
tradicional, que somando lojas do 
centro da cidade (52,9%) e lojas de 
bairro (15,6%), deve receber 68,5% 
do fluxo de consumidores. Mas o 
comércio on-line registrou o maior 
índice da série histórica, com 58,1% 
das menções, o que reflete a 
mudança nos padrões de consumo 
da população, que migrou muitas 
de suas compras para o ambiente 
virtual durante a pandemia e se 
acostumou com tais facilidades. As 
lojas de shopping também devem 
ter grande procura e foram citadas 
por 42,9% dos entrevistados.

 PERÍODO DAS
 COMPRAS
 A segunda quinzena de 
dezembro deve ser o período mais 
movimentado. A maioria dos 
consumidores realizará suas compras 
uma semana antes (41,2%) ou 15 
dias antes do Natal (38,8%). Há 
também aqueles que deixarão para 
comprar os presentes apenas na 
véspera, com 4,2%. Por outro lado, há 
pessoas que preferem começar o 
ritual de compras natalinas com 
bastante antecedência, um mês 
antes (14,5%) ou mais de um mês 
antes (1,4%).

 FORMAS DE
 PAGAMENTO
 A forma de pagamento 
mudou este ano: a preferência será 
pelo pagamento no cartão de crédito, 
parcelado ou no vencimento (50,5%), 
superando o pagamento à vista no 
cartão de débito, no dinheiro ou no 
Pix (48,8%).

 PANDEMIA
 A pandemia continua 
impactando na decisão de compra 
para 70,9% das pessoas ouvidas pela 
Fecomércio PR, principalmente no 
valor do presente (74,3%), número de 
pessoas a serem presenteadas (38,6%) 
e na abstenção de presentear (24,9%).

Comércio do Paraná deverá 
ter o melhor Natal dos

últimos sete anos
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Paraná tem 16
cidades sustentáveis

e 12 entre as 100 mais
competitivas do Brasil

 Dezesseis cidades paranaens-
es aparecem entre as mais suste-
ntáveis e 12 estão entre as 100 mais 
competitivas do Brasil na segunda 
edição do Ranking de Competitivi-
dade dos Municípios. 
 O relatório, que pela primeira 
vez incluiu a análise de Governança 
Ambiental, Social e Corporativa (ESG, 
da sigla em inglês) e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
dos municípios brasileiros, foi divulga-
do na segunda-feira (22/11) pelo 
Centro de Liderança Pública (CLP), 
em parceria com a plataforma Gove e 
o Sebrae.
 A análise do ranking leva em 
conta as cidades com população 
acima de 80 mil habitantes, de 
acordo com a estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para o ano de 2020. Dos 411 
municípios brasileiros incluídos nesse 
recorte, 27 são do Paraná.
Destes, os que aparecem entre os 100 

mais competitivos são Curitiba (6º), 
Maringá (17º), Francisco Beltrão (31º), 
Londrina (37º); Cascavel (39º); Toledo 
(58º); Pato Branco (63º); Campo 
Mourão (77º); Paranavaí (78º); 
Umuarama (90º); Ponta Grossa (96º); 
e Foz do Iguaçu (97º).
 O Ranking de Competitivi-
dade dos Municípios é composto por 
65 indicadores, organizados em 13 
pilares, que tratam de temas como 
economia, acesso e qualidade da 
saúde, educação, meio ambiente, 
saneamento, segurança e funciona-
mento da máquina pública.
 
 SUSTENTÁVEL
 Curitiba é destaque no 
indicador de sustentabilidade, 
aparecendo em primeiro lugar entre 
as capitais e na quarta posição geral 
com relação ao índice ESG, que se 
refere às melhores práticas sociais, 
ambientais e de governança de um 
setor e é também um critério para 

investimentos. Levando em conta os 
ODS, elencados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), a 
paranaense fica na terceira posição 
entre as 26 capitais brasileiras.
No Estado, também pontuam entre 
as 100 primeiras, dentro do índice 
ESG, as cidades de Maringá (12º), 
Cascavel (18º), Toledo (28º), Francisco 
Beltrão (37º), Pato Branco (42º), 
Campo Mourão (44º), Londrina (49º), 
Pinhais (50º), Umuarama (63º), Para-
navaí (65º), Foz do Iguaçu (71º), São 
José dos Pinhais (80º), Arapongas 
(91º), Cianorte (92º) e Ponta Grossa 
(98º). Já com relação aos ODS, 
também foram elencados os 
municípios de Maringá (20º), Cascav-
el (24º), Francisco Beltrão (26º), 
Toledo (44º), Londrina (46º), Pato 
Branco (51º), Campo Mourão (54º), 
Foz do Iguaçu (76º), Paranavaí (81º), 
Umuarama (85º), Pinhais (88º), Ponta 
Grossa (89º), Cianorte (94º) e São José 
dos Pinhais (99º).  Foto: Jane Rita Lentcsh
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Bem Vindos

 Com saldo de 176.570 vagas 
com carteira assinada, o Paraná é o 
quarto estado brasileiro que mais 
gerou empregos em 2021. Os dados 
são do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), publicado 
na terça-feira (30) pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência. À frente do 
Paraná, estão apenas São Paulo 
(812.484), Minas Gerais (300.660) e 
Santa Catarina (187.147). O acumula-
do leva em consideração as vagas 
formais abertas entre janeiro e 
outubro. “O Paraná se aproxima do fim 
do ano mostrando uma recuperação 
econômica exemplar após a 
pandemia, com os setores de comér-
cio e serviços se fortalecendo a cada 
mês. Essa é a prova de que o nosso 
Estado une forças para criar a melhor 
política pública de desenvolvimento 

que existe, que é a geração de 
emprego e renda”, celebrou o gover-
nador Carlos Massa Ratinho Junior.
 Somente no mês de outubro, 
o saldo registrado foi de 15.747 
vagas. É o sexto do País em números 
absolutos, ficando atrás de São Paulo 
(76.952), Minas Gerais (21.327), Rio de 
Janeiro (19.703), Rio Grande do Sul 
(19.478) e Santa Catarina (17.713). O 
resultado é o balanço de 
A alta no mês foi puxada pelos seto-
res de serviços, com saldo de 6.800 
vagas, e de comércio, com 5.171 
vagas. Na sequência, estão a indústria 
(3.723) e os setores de agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura (219). O único setor em 
baixa no período foi o de construção 
civil, com saldo negativo de 166 
vagas.

 MUNICÍPIOS
 As vagas geradas no mês de 
outubro mostram uma descentral-
ização dos polos produtivos através 
de uma performance geral positiva 
em diferentes regiões do Estado. 
Dos 399 municípios paranaenses, 
264 apresentaram saldo positivo — 
o equivalente a 66,2% do total.
 Os principais geradores de 
emprego no período foram Curiti-
ba (3.645), Maringá (1.064), Londri-
na (959), Foz do Iguaçu (745), 
Cascavel (563), Toledo (482), 
Pinhais (409), São José dos Pinhais 
(404), Matelândia (341) e 
Guarapuava (328). Dentre os 
demais municípios, 17 tiveram 
saldo zero e outros 118 apresen-
taram saldo negativo.  (Foto: Gilson 
Abreu/AEN)

 A pandemia de covid-19, 
declarada pela Organização Mundial 
da Saúde em março de 2020, intensifi-
cou o uso de tecnologias digitais no 
Brasil, passando de 71% dos 
domicílios com acesso à internet em 
2019 para 83% no ano passado, o que 
corresponde a 61,8 milhões de 
domicílios com algum tipo de conex-
ão à rede.  
Os dados são da Pesquisa sobre o uso 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação nos domicílios brasile-
iros (TIC Domicílios) 2020, divulgada 
dia (25/11) pelo Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação (Cetic.br), do 
Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto BR (NIC.br), órgão do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
 O coordenador do CGI.br, 
Márcio Migon, explica que a internet 
e os dispositivos móveis passaram a 
desempenhar papel central durante 
a pandemia, possibilitando a 
continuidade de atividades empre-

sariais com o home o�ce, do 
comércio com as vendas online, 
prestação de serviços públicos, 
atividades educacionais com o 
ensino remoto e de saúde com as 
teleconsultas. Porém, ele destaca 
que as desigualdades sociais foram 
agravadas pelas diferenças no 
acesso à tecnologia. “As presentes 
publicações apresentam um 
cenário atualizado da adoção da 
internet no Brasil durante a pan-
demia de covid-19 e oferece um 
diagnóstico detalhado dos desafios 

para o avanço da inclusão digital. 
Ao mesmo tempo, a vida digital 
permitiu muitas possibilidades, 
inclusive abrindo fronteiras para 
uma parcela da sociedade, por um 
lado. Por outro lado, a diferenças e 
as dificuldades de acesso se 
mostraram ainda mais graves, 
agravando as fraturas sociais e as 
desigualdades. É preciso diag-
nóstico para que possamos imple-
mentar políticas públicas que 
venham ao encontro de reduzir 
essas diferenças”. (Agência Brasil)

Estudo mostra que
pandemia intensificou uso

das tecnologias digitais

Paraná chega a 176 mil novos empregos 
em 2021, quarto melhor resultado do País

- L S GONÇALVES ENGENHARIA LTDA
- L.R.O. SISTEMAS LTDA
- SOTILI E SOUZA INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO LTDA 
- PANORAMA METAIS LTDA
- AGRIPROJECT LTDA 
- EXCELSIOR CORRESPONDENTE 
FINANCEIRO LTDA –

- GULA FORTE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 
– MATRIZ
- GULA FORTE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 
– FILIAL
- LR LEITE SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
- SMARTY ENERGY LTDA
- ETHOS CONSULTORIA ARQUEOLÓGICA 
LTDA
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 A taxa de desemprego atingiu 
12,6% no terceiro trimestre deste ano, 
o que significa queda de 1,6 ponto 
percentual na comparação com o 
segundo trimestre de 2021. O número 
de pessoas em busca de emprego no 
país recuou 9,3% e, com isso, chegou a 
13,5 milhões. Os ocupados tiveram um 
crescimento de 4%, alcançando 93 
milhões de pessoas. Os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
foram divulgados hoje (30) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  
 Para a coordenadora de 
Trabalho e Rendimento do IBGE, Adri-
ana Beringuy, o crescimento da 
ocupação no período foi relevante. “No 
terceiro trimestre, houve um processo 
significativo de crescimento da 
ocupação, permitindo, inclusive, a 
redução da população desocupada, 
que busca trabalho, como também da 
própria população que estava fora da 
força de trabalho”, observou.
 A população fora da força de 
trabalho é o contingente daqueles que 
não estão ocupados e nem buscando 
emprego. Com o crescimento no 
número de ocupados, o nível da 
ocupação, que é o percentual de 

pessoas em idade de trabalhar que 
estão no mercado de trabalho, subiu 
para 54,1%, enquanto no trimestre 
anterior tinha sido de 52,1%.
Conta própria
 O contingente de 
trabalhadores por conta própria 
(3,3%) também cresceu. As 25,5 
milhões de pessoas nessa categoria 
representam o maior número desde 
o início da série histórica da pesquisa. 
Aí estão incluídos os trabalhadores 
que não têm CNPJ, que cresceram 
1,9% ante o último trimestre. Com 

isso, a taxa de informalidade chegou 
a 40,6% da população. São 38 
milhões de trabalhadores nessa 
situação.
Conforme a pesquisa, o crescimento 
na ocupação também está relacio-
nado principalmente às atividades 
de comércio (7,5%), que equivale a 
mais 1,2 milhão de trabalhadores; 
indústria (6,3%), 721 mil pessoas a 
mais; construção (7,3%) com 486 
mil pessoas a mais; e serviços 
domésticos (8,9%), com adição de 
444 mil pessoas. (Agência Brasil)

 O Governo do Paraná, por 
meio da Secretaria da Fazenda e da 
Receita Estadual, vai manter o paga-
mento do Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) em 
até cinco parcelas mensais. O 
calendário do IPVA 2022 já foi publi-
cado no Diário Oficial.
 Para veículos adquiridos em 
anos anteriores a cobrança do impos-
to se inicia em janeiro dia 17 de 2022 
e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor 
do veículo, podendo ser quitado à 
vista, com desconto de 3%, ou em até 
cinco parcelas com vencimentos em 
janeiro, fevereiro, março, abril e maio.
 O contribuinte não receberá o 
boleto em casa para efetuar o paga-
mento, nem qualquer outro tipo de 
correspondência. Para emitir a guia, 
basta acessar o site www.fazen-
da.pr.gov.br/ipva. É preciso ter em 

mãos o número do Renavam, que 
consta no Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos (CRLV). 
As guias poderão ser emitidas a 
partir do dia 01/01.
 CARTÃO DE CRÉDITO – A 
Sefa iniciou nesta semana a fase de 
habilitação técnica com as empre-
sas financeiras e de pagamentos 
que oferecem serviços online para 
recebimento de operações por 
cartão de crédito. A assinatura do 
termo de credenciamento deverá 
ocorrer ainda no mês de dezembro.
 O IPVA destina 50% para o 
município de emplacamento do 
veículo. Sua arrecadação é utilizada 
para custear os gastos públicos, 
como educação, saúde, segurança e 
transporte. 
Veja o calendário completo abaixo:
À vista (desconto de 3%)

IBGE: desemprego cai 1,6 ponto 
percentual e atinge 12,6%

Governo mantém parcelamento
do IPVA 2022 em até 5 vezes 

FINAL DE PLACA
prazo de pagamento

1 e 2 - 17/01/2022
3 e 4 - 18/01/2022
5 e 6 - 19/01/2022
7 e 8 - 20/01/2022
9 e 0 - 21/01/2022

Parcelado
FINAL DE PLACA - cinco parcelas
1 e 2 - 17/01, 17/02, 17/03, 18/04, 

17/05
3 e 4 - 18/01, 18/02, 18/03, 19/04, 

18/05
5 e 6 - 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 

19/05
7 e 8 - 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 

20/05
9 e 0 - 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 

23/05
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 Duas novas modalidades de 
Pix já estão disponíveis para os usuári-
os, desde o dia 29 de novembro: o Pix 
Saque e o Pix Troco. Em ambos os 
serviços, as pessoas poderão retirar 
dinheiro em espécie nos estabeleci-
mentos autorizados, após fazer um 
Pix da sua conta para a conta do 
prestador de serviço de saque. No Pix 
Saque, a pessoa retirará toda a quan-
tia que realizou na transação, já no 
Pix Troco ela vai recolher apenas a 
diferença junto ao produto que foi 
adquirido no local.
 As novas modalidades oferta-
das pelo Pix poderão ser grandes 
aliadas dos pequenos negócios. De 
acordo com a 12ª Pesquisa de Impac-
to da Pandemia do Coronavírus nos 
Pequenos Negócios, realizada pelo 
Sebrae em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 8 em cada 10 
empresas já utilizam esse sistema de 
pagamento. O levantamento ainda 
detectou que as empresas que o adot-
aram tiveram uma queda de fatura-
mento menor (33% de perda) do que 
os negócios que ainda não aderiram 
ao novo sistema (que registraram 
queda de 44%).
 De acordo com o Banco 

Central, todas as pessoas que já usam 
o serviço de Pix poderão fazer as 
transações. Por questão de segurança, 
o limite máximo para saques será de 
R$ 500, durante o dia, e R$ 100 a 
noite. Os donos dos estabelecimentos 
comerciais também poderão regular 
os valores dos saques ofertados. Caso 
aconteça de não ter dinheiro em 
caixa, basta avisar os clientes. Os 
consumidores poderão fazer gratuita-
mente até oito transações de Saque e 
Troco por mês.
 O Pix Saque e o Pix Troco irão 
beneficiar tanto os usuários que terão 
mais capilaridade nos pontos de 
saque de dinheiro físico, quanto os 
comerciantes que receberão entre R$ 
0,25 a R$ 0,95 por operação. Segundo 
a analista de capitalização e serviços 
financeiros do Sebrae Cristina Araújo, 
as modalidades são mais uma 
inovação no processo de modern-
ização das transações financeiras no 
país. “O Pix completou um ano agora 
em novembro, trazendo inúmeras 
possibilidades, entre elas os paga-
mentos instantâneos, a rapidez por 
funcionar 24h por dia em todos os 
dias da semana, a melhoria no 
controle do fluxo de caixa, o aumento 

da competição entre as instituições 
financeiras que proporcionam 
inúmeras vantagens aos consumi-
dores, entre outras. Agora com a 
opção do Pix Saque e do Pix Troco, 
mais um benefício, tanto para os 
pequenos negócios, quanto para os 
consumidores que poderão usufruir 
deste serviço, com tarifa zero e no caso 
dos estabelecimentos, ainda ganharão 
por isso”, observa Cristina.
 Micro e pequenos negócios 
que desejam ofertar o Pix Saque e o 
Pix Troco Operacionalmente, os esta-
belecimentos comerciais que quiser-
em oferecer Pix Saque e Pix Troco 
devem aceitar o Pix como forma de 
pagamento, assinando contrato bilat-
eral com o participante Pix (seu banco 
de preferência). Na sequência, devem 
definir dia e horário que oferecerão o 
serviço, limites mínimos e máximos de 
saques e se poderá ofertar valores 
trocados ou redondos. Por fim, a insti-
tuição financeira irá gerar um QR 
Code que deve ser colado em local 
visível aos clientes. Se o estabeleci-
mento usar algum tipo de automação 
no caixa, é necessário checar se o 
software já está atualizado para as 
mudanças. (Agência Sebrae)

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

ajudamos você a transformar esse sonho em 
realidade, com uma equipe especializada 
em abertura de empresas. Nosso escritório 
está preparado 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. 

Pix Saque e Pix Troco 
chegam ao mercado 



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

8,34

16,96

16,75

8,23

8,45

7,75

10,32

20,96

21,74

10,67

11,07

3,72

              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

SET

1,00

1,60

0,64

1,25

1,16

0,59


