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Estamos
comemorando

anos
O mês de Janeiro é especial para o 
Orca Contabilidade, estamos come-
morando 28 anos de fundação. São 
muitas as conquistas, ao lado de 
centenas de clientes em Toledo, Cas-
cavel e região. “Com muita alegria 
comemoramos os 28 anos do Escri-
tório. Agradecemos nesse momento 
especial, nossos colaboradores pela 
dedicação e aos nossos amigos 
clientes que depositam sua confian-

ça em nós. Queremos mais uma vez 
afirmar que estamos juntos nessa 
caminhada rumo ao desenvolvi-
mento com muita responsabilidade, 
trabalho e dedicação, sempre inves-
tindo e buscando oferecer Assesso-
ria Contábil da mais alta qualidade”, 
destacam Neiva Maria Theobald e 
Celso Lopes da Silva diretores do 
escritório de Toledo e Juceli Ste-
fanski diretora do Orca Cascavel. 
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Nossa História e 
conquistas

 O Orca Contabilidade nasceu 
em 10 de Janeira de 1994. Nos 28 
anos da Empresa, tivemos muitos 
desafios a superar, aprendizado e 
grandes vitórias. Construímos uma 
trajetória de conquistas, fruto de 

muito profissionalismo, dedicação e 
experiência, que temos orgulho em 
compartilhar com todos que fazem 

parte da nossa história. 

ISO 9001:2000
Com uma equipe de profissionais 

especializada em vários segmentos, o 
Orca buscou uma importante ferra-

menta de Gestão da Qualidade 
reconhecida internacionalmente e 

em 2005 conquistou a ISO 
9001:2000. A certificação chegou em 
um momento muito importante para 

o Escritório e veio para coroar o 
trabalho realizado. 

Prêmio Sucesso 
Empresarial

Ainda em 2005, o escritório conquis-
tou o segundo lugar na categoria 

Contabilidade, sexto lugar na catego-
ria Serviços e sétimo na classificação 
geral do Prêmio Sucesso Empresarial, 

promovido pelo Sebrae. O Orca 
disputou com mais de 400 empresas 

de todo o Paraná. O prêmio foi 
recebido na sede da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep), em Curitiba. 

Lançamento
Boletim

Ainda em 2005, lançamos o Boletim 
Orca Contabilidade, com publicação 
mensal, momento em que a empre-

sa passou a ficar mais próxima de 
seus clientes, levando notícias e 
atualizações relevantes do setor. 

Atualmente, o boletim está 
disponível na versão digital na 
homepage da empresa, com a 

mesma periodicidade. Confira em 
www.orcacontabilidade.com.br

Entre as 500
melhores

empresas do 
mundo

Em 2006, o Orca conquistou o 
Prêmio Internacional pela Confeder-

ação Mundial de Negócios, sendo 
indicado como uma das 500 

melhores empresas do mundo. 
Além disso, a empresa recebeu 

outros 16 benefícios, entre eles o 
título de Membro Honorário, troféu, 

medalhas e certificado.

Filial Cascavel
O Orca Contabilidade inaugurou a 
filial do Escritório em Cascavel no 

dia 23 de março de 2007, uma 
iniciativa ousada que fez parte dos 
planos de expansão da Empresa, 

pois um dos objetivos era estar mais 
próximo dos clientes de Cascavel e 
região. Hoje o Orca é reconhecido 
como um dos principais escritórios 
de contabilidade da região e conta 

com centenas de clientes. 

ISO 9001:2008
Mais uma grande conquista do 
Escritório aconteceu em 2009 

quando recebeu a Certificação ISO 
9001:2008, que substituiu a versão 

ISO 9001:2000, na mesma oportuni-
dade em que foi Certificada a Filial 

de Cascavel. 

ISO 9001:2015 
O Orca recebeu no dia 8 de maio 

de 2017, a certificação ISO 
9001:2015, que substituiu a versão 

ISO 9001:2008, na mesma oportuni-
dade em que foi certificada a filial 
de Cascavel. Todos os anos o Orca 

recebe o auditor na matriz Toledo e 
na filial em Cascavel para três dias 

de auditoria externa para confirmar 
que o Escritório continua de acordo 
com as normas da Certificação ISO 

9001:2015. 

Jubileu de Prata
Em Janeiro de 2019, a Empresa 

completou 25 anos de fundação. 
Para celebrar a data ofereceu um 
coquetel para clientes e demais 

convidados. Na oportunidade 
lançou o Cartão Clube de Benefícios 
Orca Contabilidade, exclusivo para 

clientes do Escritório. 

Projetos
sociais/incentivo 

ao esporte
Ao longo dos anos, buscamos 

participar de importantes Projetos 
Sociais no Município, em Escolas 
Municipais e na área de esportes 
como o Tênis de Mesa e o Futsal 

Feminino, que realizam importante 
trabalho voltado às crianças e 

adolescentes em Toledo. 
O Orca Contabilidade também é 

um dos patrocinadores do FC 
Cascavel. 

Homenagem
Colaboradores

O Orca Contabilidade tem orgulho 
em contar com uma equipe de 
colaboradores especialistas em 

todas as áreas contábeis. Os profis-
sionais com mais de 10 anos de 

casa, são homenageados com um 
jantar, flores e um Boton pela 

dedicação e profissionalismo. Com 
alegria a empresa realiza todos os 
anos diversos eventos corporativos, 
como o jantar de confraternização 
da recertificação ISO, confraterni-
zação de final de ano com colab-
oradores e seus familiares, entre 

outros. 

Crescimento
Em nossa história de conquistas, 

não podemos deixar de ressaltar a 
importância da equipe de profis-
sionais e os clientes do Orca Con-
tabilidade que fazem parte desse 

sucesso. São MEIS, Micro, Pequenas, 
Médias e Grandes Empresas de 
todos os segmentos que geram 

emprego e renda, movimentando a 
economia local, regional e nacional 
oferecendo mais qualidade de vida 

para todos. 
Vamos continuar investindo, 

trabalhando com transparência, 
ética e com dedicação total aos 
clientes, com o compromisso de 
oferecer o que há de melhor em 

Assessoria Contábil. 
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 O Paraná seguirá em 2022 com 
um dos maiores pisos regionais do País. 
O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior sancionou na segunda-feira (20) a 
lei (  20.877/2021  ) que reajusta o piso 
salarial de acordo com a aplicação 
integral do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de 2021.
 O valor exato será divulgado no 
início do ano pelo Governo do Estado, 
mas o cálculo preliminar é que o 
mínimo regional deverá subir dos atuais 
R$ 1,4 mil para cerca de R$ 1,6 mil na 
primeira faixa do piso, chegando até R$ 
1.870 na quarta faixa. “O reajuste do piso 
é um compromisso do nosso governo 
em valorizar os trabalhadores e é feito de 
forma democrática, num processo que 
envolve todos, e que, agora, passa a ser 
um processo previsto em lei”, afirmou 
Ratinho Junior. “Essa valorização vai 

aumentar o poder aquisitivo dos 
trabalhadores, se refletindo na retoma-
da da economia, especialmente neste 
momento de fim de ano”.
 A nova base salarial foi definida 
em consenso pelo Conselho Estadual 
do Trabalho, Emprego e Renda, que é 
formado por representantes do Execu-
tivo, de seis federações do setor 
patronal e das seis principais centrais 
sindicais (representando os 
trabalhadores), e acompanha o cenário 
de retomada econômica no Paraná. O 
acordo contou com a coordenação do 
Departamento do Trabalho e Estímulo 
à Geração de Renda, vinculado à Secre-
taria de Justiça, Família e Trabalho.
 A medida vale exclusivamente 
para os empregados que não tenham 
piso salarial definido em lei federal, 
convenção ou acordo coletivo de 

trabalho. A aplicação não é aplicável 
também à remuneração de servi-
dores públicos estaduais e munici-
pais.
 Além do reajuste, o projeto 
do governo estabelece uma regra 
para a valorização dos pisos salariais. 
De acordo com o texto, todos os míni-
mos regionais fixados a partir de 2023 
passarão por uma negociação tripar-
tite entre as Centrais Sindicais e 
Federações Patronais, com a partici-
pação do Governo do Estado, e 
poderão contar com o acompanham-
ento do Ministério Público do 
Trabalho e da Superintendência 
Regional do Trabalho; Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes) e Depar-
tamento Intersindical de Estudos e 
Estatísticas Socioeconômicas (Dieese).

 Toledo continua em evidência 
no cenário estadual de geração de 
novos postos de trabalho com carteira 
assinada. Segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) divulgados na quinta-feira 
(23) pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência (MTP), o município segue, 
em termos relativos, na liderança 
estadual no saldo (diferença entre 
contratações e demissões) acumulado 
do ano.
 Entre janeiro e novembro, a 
Capital Paranaense do Agronegócio 
registrou 28.413 admissões e 23.479 
desligamentos, um superávit de 4.934 
novos postos de trabalho formais - 
34.121,48 por milhão de habitantes, a 
maior proporção entre municípios do 
estado com mais de 100 mil habi-
tantes. Araucária (28.433,50), Cambé 
(26.589,35), Cascavel (25.854,50) e 
Curitiba (25.220,50) completam o “Top 
5”. Em números absolutos, Toledo 

aparece na 6ª posição, atrás de Curiti-
ba (saldo de 49.527), Maringá (9.826), 
Londrina (9.203), Cascavel (8.689) e 
São José dos Pinhais (6.358).
 Dos 4.934 novos empregos 
gerados em Toledo, 2.967 (10.955 
admissões/7.988 desligamentos) 
foram gerados pelo setor de serviços, 
817 (7.915/7.098) pelas indústrias, 
655 (6.559/5.904) pelos estabeleci-
mentos comerciais, 469 (2.341/1.872) 
pelas empresas de construção e 26 
(643/617) pela agropecuária.
 
 NOVEMBRO
 No décimo primeiro mês de 
2021, Toledo criou 375 novos 
empregos (2.627 admissões e 2.252 
desligamentos). Em termos relativos, 
o município encontra-se na 6ª 
posição, com 2.593,34 novos postos 
de trabalho para cada 1 milhão de 
habitantes. O “Top Five” é composto 
por Foz do Iguaçu (4.260,17), Cambé 

(3.958,34), Curitiba (3.302,40), 
Maringá (2.712,66) e Paranaguá 
(2.668,73).
 
 Em números
 absolutos
 Toledo ocupa a 10ª posição 
entre municípios do Paraná com 
mais de 100 mil habitantes. As cinco 
primeiras posições ficaram com 
Curitiba (6.485), Maringá (1.184), Foz 
do Iguaçu (1.099), Londrina (1.006) e 
São José dos Pinhais (732).
 O setor de serviços foi 
responsável por 237 (928 admis-
sões/691 desligamentos) dos 375 
novos postos de trabalho criados 
em julho no município, 182 
(730/548) por estabelecimentos 
comerciais, 47 (214/167) por empre-
sas de construção e 17 (717/700) 
pela agropecuária - o setor agro-
pecuário registrou saldo negativo de 
108 (38/146).

Toledo segue líder em geração 
de empregos por milhão de 

habitantes do Paraná

Nova lei assegura reajuste no piso do salário 
mínimo regional do Paraná em 2022
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 As micro e pequenas empre-
sas, em especial as optantes pelo 
Simples Nacional, vão ganhar mais 
prazo para declaração do Perfil Profis-
siográfico Previdenciário (PPP) de 
forma exclusivamente eletrônica. O 
documento contém o histórico de 
trabalho dos colaboradores de 
empresas, com registro das condições 
do ambiente de trabalho para 
demonstração da exposição do 
funcionário a agentes nocivos. A 
implantação do PPP eletrônico foi 
adiada para o mês de janeiro de 2023.
 O adiamento atende ao 
pedido das empresas, em especial as 
optantes pelo Simples Nacional, que 
ainda estão em fase de adaptação ao 
e-Social, no que se refere aos eventos 
de Saúde e Segurança no Trabalho 
(SST). A decisão é resultado das 
discussões no âmbito do GT – Confed-
erativo do e-Social, do qual o Sebrae 
participa juntamente com o 
Ministério do Trabalho e Previdência, 
a Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil e o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). Caberá ao 
ministério alterar a Portaria MTP nº 
313, de setembro de 2021, que regu-
lamenta a mudança.
 O gerente de Políticas Públi-
cas do Sebrae, Silas Santiago, acredita 
que o adiamento do PPP eletrônico 
foi positivo para os pequenos 
negócios. “Com essa prorrogação, as 
micro e pequenas empresas, terão 
mais tempo para se adaptar ao e-So-
cial, no que se refere os eventos de 
Saúde e Segurança do Trabalhador”, 
ressaltou. Ele também alerta que 
apesar dessa mudança, os empre-
gadores permanecem obrigados a 
emitir o PPP em papel. “A 
recomendação é sempre para que o 
empreendedor elabore e mantenha 
atualizado o PPP de seus respectivos 

funcionários, ainda que em papel, 
evitando-se a aplicação de sanções”, 
comentou.
 Todas as empresas devem 
emitir a PPP, inclusive as microem-
presas e empresas de pequeno 
porte. O microempreendedor 
individual (MEI) se obriga a essa 
emissão, caso detenha de emprega-
do. Geralmente, o documento é 
bastante utilizado para fins de 
requerimento de aposentadoria 
especial, em que deve ser compro-
vada a atividade considerada insalu-
bre ou periculosa, ou seja, de alto 
risco. Se o PPP não for emitido, o 
empregador estará suscetível à 
aplicação de multa, que varia entre 
R$ 636,17 a R$ 63.617,35, a depend-
er da gravidade da infração, nos 
termos do Decreto nº 3.048/1999 
(Regulamento da Previdência 
Social).
 O especialista do Sebrae 
lembra que recentemente foi lança-
da uma nova versão da Norma 
Regulamentadora nº 01 (NR1), que 

conferiu tratamento diferenciado 
ao MEI, Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte. “Caso estes 
pequenos negócios estejam incluí-
dos nos graus de risco 1 e 2, e 
declarem não existir riscos quími-
cos, físicos e biológicos, ficarão 
dispensados da obrigatoriedade de 
emissão do PPP. Apesar da atual-
ização e da simplificação, a 
declaração de ausência de riscos 
ocupacionais ainda não foi imple-
mentada em normativos próprios”, 
explicou Santiago.
 Segundo ele, o Sebrae tem 
discutido junto ao Ministério do 
Trabalho e Previdência para que a 
declaração do PPP, quando exigida 
eletronicamente, seja realizada 
diretamente pelo e-Social. A 
medida vai oferecer mais segu-
rança jurídica às empresas, reduz a 
judicialização do benefício de 
aposentadoria especial e melhora a 
qualidade das informações que 
serão encaminhadas à Previdência 
Social e ao Fisco. (Agência Sebrae)

 A Lei Complementar 190, que 
regulamenta a cobrança diferencial de 
alíquota do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 
vendas de produtos e prestação de 
serviços a consumidor final localizado 
em outro estado, aprovada no final do 
ano passado pelo Congresso, foi 
sancionada nesta quarta-feira (5/1), 
sem vetos, pelo presidente Jair Bolson-
aro. O ato foi publicado no Diário 
Oficial da União.
 A nova lei altera a Lei Kandir 
(Lei Complementar 87, de 1996) e 
procura evitar falta de regulamentação 
a partir de 2022 em razão de decisão 
do Supremo Tribunal Federal, que 
considerou inconstitucionais várias 
cláusulas do Convênio 93/15, do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), que reúne todos 
os secretários estaduais de Fazenda. 

 Esse convênio regulamentou 
o pagamento do ICMS nas operações 
interestaduais de bens e serviços 
segundo as regras da Emenda Consti-
tucional 87/15, mas o STF entendeu 
que é necessária lei complementar 
para disciplinar, em âmbito nacional, 
a cobrança do diferencial de alíquota 
do ICMS exigida pelos estados.

 Mudanças
 A nova lei regulamenta o que 
já está previsto na Constituição. O 
texto trata sobre o  chamado Difal, 
diferencial da alíquota do ICMS 
nessas operações interestaduais. O 
texto define como contribuinte do 
Difal  o destinatário da mercadoria, 
bem ou serviço, em caso de o 
consumidor ser contribuinte do ICMS 
ou o remetente da mercadoria ou 
bem ou o prestador de serviço, se o 

destinatário não for contribuinte do 
ICMS; o estabelecimento do reme-
tente ou onde tiver início a 
prestação, quando o destinatário 
não for contribuinte do ICMS. Nestes 
casos, o imposto correspondente à 
diferença entre a alíquota interna e 
a interestadual será devido ao 
estado no qual efetivamente ocorrer 
a entrada física da mercadoria
 O Difal não se aplica ao 
transporte interestadual de passage-
iros destinado a não contribuinte do 
imposto. Além disso, o texto deter-
mina que a apuração do ICMS 
nestes casos deve ser feita de forma 
centralizada e os estados e o Distrito 
Federal devem apresentar, em site 
próprio, as informações para o cum-
primento pelo contribuinte das 
obrigações tributárias referentes a 
essas operações.

Cobrança de ICMS interestadual é
regulamentada em sanção de Bolsonaro

Donos de pequenos negócios 
ganham mais prazo para
registrar PPP eletrônico
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 O Senado Federal aprovou, 
por unanimidade, no dia16 dezem-
bro, o Projeto de Lei Complementar 
147/19, de autoria do senador Jorgin-
ho Mello (PL/SC) e elaborado em 
parceria com o Sebrae, que prevê a 
ampliação do teto de faturamento 
dos caminhoneiros para enquadra-
mento na figura jurídica do Microem-
preendedor Individual (MEI). A 
proposta segue para sanção presi-
dencial.
 O Projeto cria a figura do MEI 
Caminhoneiro, vinculada ao Trans-
portador Autônomo de Carga e com 
um limite de faturamento anual de 
R$ 251.600,00. Para isso, foi estipula-
da uma alíquota de 12% do 
salário-mínimo de contribuição para 
a Previdência Social. As outras cate-
gorias continuarão pagando 5%.

 De acordo com o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, essa é uma 
vitória que deve ser comemorada 
pois tem potencial para amparar 
mais de 800 mil caminhoneiros que 
rodam pelo país de forma autônoma. 
“A categoria tem muitas especifici-
dades e é essencial para o funciona-
mento da economia. Ao elaborarmos 
essa proposta de limite diferenciado 
levamos em consideração o fato de 
que grande parte da receita desses 
empreendedores é consumida por 
necessidades elementares do serviço, 
tais como combustível, pneus, peças, 
pedágios, manutenções regulares, 
entre outros gastos”, ressaltou.
O PLP 147/2019 também inclui, no 
Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN), um representante do Sebrae, 
um da Secretaria Especial da Micro e 

Pequena Empresa do Ministério da 
Economia, e um representante das 
confederações do segmento de micro 
e pequenas empresas (Conampe e 
Comicro), sendo essa última vaga em 
esquema de rodízio.

Benefícios do MEI 
 Por meio da contribuição, as 
novas categorias poderão ser assegu-
radas com direitos previdenciários, 
tais como aposentadoria por idade, 
auxílio-doença, salário-maternidade, 
auxílio-reclusão e pensão por morte. 
Além disso, ao se tornar MEI, os 
optantes passam a ter um CNPJ, 
emitir notas fiscais, ter acesso às 
linhas de crédito e financiamentos 
com condições especiais. (Fonte: 
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. 

 MEI Caminhoneiro é aprovado pelo Senado

MEI Caminhoneiro é 
aprovado pelo Senado



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

Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016

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

9,12

16,29

16,77

8,23

8,45

7,75

9,98

17,17

17,89

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

OUT

1,00

1,60

0,64

1,25

1,16

0,59

NOV

0,72

-0,58

0,02

1,25

1,16

0,59

Salário Mínimo

Simples NacionalTabelas


