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Prazo do Simples
é prorrogado para
até
31
de
Março
comemorando

Os donos de pequenos
negócios que estão com débitos
com o Fisco terão mais tempo para
regularizar a situação fiscal da
empresa com o Simples Nacional,
sistema de tributação que desburocratiza e reduz a carga tributária.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) decidiu, na manhã desta
sexta-feira (21), ampliar o prazo para
a regularização para o dia 31 de
março. Pela regra anterior, o prazo
se encerraria no último dia útil
desse mês. A decisão foi proferida
na primeira reunião em que o
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Orca Contabilidade
patrocinador do Cascavel
O Cascavel renovou por
mais um ano a parceria com a
empresa
Orca
Contabilidade,

patrocinadora sênior do clube
desde 2020. Nesta semana, o diretor da Orca, Daniel Durand, esteve
no Centro de Treinamento da
Serpente e deu uma palestra para
os atletas e comissão técnica.
Em um bate-papo com
elenco e comissão técnica, o especialista em contabilidade repassou orientações sobre como ser um microempreendedor individual, e também
como declarar o imposto de renda de
forma correta para não cair na malha
fina.
Daniel contou que um dos
diferenciais que a empresa viu no
Cascavel para fechar a parceria é a
gestão profissional. "A gente acompanha o futebol desde sempre. A
partir do momento em que vimos
que o Cascavel estava se profissionalizando, a mostrar que era diferente

dos outros clubes, decidimos que era
a hora de estar juntos" disse.
O diretor da Orca espera
que a parceria entre o clube e a
empresa seja duradoura. "Esperamos continuar firmes e fortes e
chegar na Série A do brasileiro",

completou.
O Cascavel estreia no
Campeonato Paranaense no
sábado, dia 22 de janeiro, às 19
horas, contra o Rio Branco. O jogo
será realizado no Estádio Olímpico
Regional. (Foto: FC Cascavel)

Cresce o número de pequenas empresas que
atuam com comércio eletrônico no Paraná
O número de microempreendedores individuais (MEI) e de
micro e pequenas empresas que
comercializam seus produtos pela
internet continua apresentando
crescimento. De acordo com a 13ª
Pesquisa de Impacto da Pandemia
do Coronavírus nos Pequenos
Negócios, realizada pelo Sebrae em
parceria com a Fundação Getúlio
Vargas (FGV), 73% dos pequenos
negócios do Paraná afirmaram
atuar com comércio eletrônico. A
pesquisa revela que o canal de
vendas
mais
utilizado
pelos
empreendedores paranaenses é o
WhatsApp, aceito por 85% dos estabelecimentos. Na sequência está o
Facebook com 50%, seguido pelo
Instagram e por loja própria, com
48% e 14%, respectivamente.
Em nível nacional, são 74%
que realizam transações online.
Esse é o maior patamar da série
histórica, que começou a ser realizada em maio de 2020 pelo estudo.
Na época, 59% dos donos de
pequenos negócios atuavam com o
comércio eletrônico. A pesquisa foi
realizada entre 25 de novembro e 1º
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de dezembro de 2021. “É uma
questão consolidada. Antes da
pandemia tínhamos um número
muito menor e, a série de pesquisas iniciada em 2020, mostra que a
tendência sobre as vendas do
comércio eletrônico se mantém
em crescimento”, observa o coordenador estadual de Comércio,
Mercado e Franquias do Sebrae
Paraná, Lucas Hahn. Ele ainda
aponta para uma oportunidade
neste cenário, no que concerne aos
marketplaces. “Percebemos, pelos
dados, uma oportunidade, pois é
notável que as empresas ainda
utilizam pouco os marketplaces,
que podem servir como ferramen-
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tas fundamentais para alcançar
diferentes mercados”, destaca.
Empreendedoras à frente
As mulheres são as que
mais digitalizaram seus negócios.
Segundo a pesquisa, oito em cada
dez empreendedoras brasileiras
estão no comércio eletrônico, entre
os homens, essa proporção cai para
sete a cada dez. As empresárias
também se destacam na venda
por canais, 86% delas afirmaram
vender por WhatsApp, os homens
registraram resultado de 83%. A
diferença é maior no Instagram,
onde 58% das mulheres realizam
vendas. Entre os empresários esse
número é de 46%.

Bem Vindos
- CÂMARA ADVOGADOS ASSOCIADOS
- LKL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
- COMBATE BUSINESS LTDA
- FACCAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA
- CARNEIRO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM AGRONOMIA
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Com sanção do governador,
Paraná passa a ter maior salário
mínimo regional do País
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior sancionou nesta
segunda-feira
(31)
o
decreto
10.137/2021 , que fixa os novos
valores do salário mínimo regional,
que passa a valer desde já, mas com
o pagamento retroativo a 1º de
janeiro. Maior piso regional do País, o
reajuste neste ano é de 10,16%, o
que equivale a 100% do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC). Os salários variam de R$
1.617 a R$ 1.870, dependendo da
categoria profissional.
O salário mínimo regional é
uma referência para a negociação
das categorias sindicalizadas e uma
garantia para aquelas que não têm
sindicato ou acordos e convenções
coletivas de trabalho. A medida vale
exclusivamente para os empregados
que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou
acordo coletivo de trabalho. “O
Paraná mantém o compromisso
com os trabalhadores e garante,
após intenso diálogo com representantes de centrais sindicais e das
entidades patronais, o maior piso
salarial do País”, afirma Ratinho
Junior. “Em um momento em que a
economia é abalada pela crise
causada pela pandemia, manter o
poder de compra para o trabalhador
é bom para todo mundo e ajudar a
movimentar todos os setores do
Estado”.
Os novos valores foram
definidos no início do ano pelo Conselho
Estadual
de
Trabalho,
Emprego e Renda (Ceter), que é
composto por representantes dos
empregadores, da classe trabalhadora e do Governo do Estado. Lei
sancionada em dezembro pelo
governador já previa a aplicação
integral do INPC, um dos principais

índices que medem o valor da
inflação do ano. “A garantia do
maior piso salarial regional do País
foi intermediado pelos técnicos da
nossa equipe e houve muita compreensão entre os trabalhadores e
os representantes das empresas,
que tiveram um diálogo construtivo, transparente e colaborativo em
torno do reajuste”, salienta o
secretário estadual da Justiça,
Família e Trabalho, Ney Leprevost.
“É uma conquista extremamente
positiva para os trabalhadores do
Paraná e também para as empresas, porque com um mínimo
regional mais elevado que em
outros estados também geramos
mais recursos para economia, é
mais dinheiro que entra no comércio, na indústria e no setor de
serviços”.

CATEGORIAS

Desde que foi criado, em
2006, o salário mínimo regional do
Paraná sempre foi estabelecido em
patamares superiores aos do salário
mínimo nacional (R$ 1.212,00). O
reajuste no Estado utiliza o mesmo
índice aplicado nacionalmente,

baseado na variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior.
Na primeira faixa, voltada
aos trabalhadores agropecuários,
florestais e da pesca (grande
grupo 6 da Classificação Brasileira
de Ocupações), o salário mínimo
passa para R$ 1.617,00 (R$ 7,35
por hora). A segunda abrange os
trabalhadores de serviços administrativos, vendedores do comércio em lojas e mercados e em
serviços
de
reparação
e
manutenção (grupos 4, 5 e 9 da
Classificação Brasileira de Ocupações), que terão piso de R$
1.680,80 (R$ 7,64 por hora). Já a
terceira faixa é válida aos
trabalhadores da produção de
bens e serviços industriais (grupos
7 e 8 da Classificação Brasileira de
Ocupações), que receberão a
partir de R$ 1.738,00 por mês (R$
7,90 por hora). Por fim, o grupo 4
envolve os técnicos de Nível
Médio (grupo 3 da Classificação
Brasileira de Ocupações). O salário
mínimo dessa categoria passa a
ser de R$ 1.870,00 (R$ 8,50 por
hora).

Nova lei assegura reajuste no piso do salário
mínimo regional do Paraná em 2022
Em novembro de 2021, as
micro e pequenas empresas continuaram
sendo
as
grandes
responsáveis pelas novas vagas
criadas no país. Levantamento feito
pelo Sebrae, com base em dados do
novo Caged, do Ministério do
Trabalho e Previdência, revela que o
segmento manteve a tendência de
ser o responsável por sete em cada
dez novos postos de empregos no
Brasil.
Das
324,1
mil
novas
contratações, as micro e pequenas
empresas criaram 245,5 mil, o que
corresponde a 75,7%, enquanto que
as empresas de médio e grande
porte abriram 84,2 mil novos postos.
No Paraná foram registrados
15.624 novos postos de trabalho. O
saldo de empregos no estado é de
155.760, entre janeiro e novembro
de 2021. No Brasil, o saldo no
mesmo período é de 2.196.546. O
relatório do Caged ratifica o papel
dos pequenos negócios na geração

de empregos do estado. Dos 17.457
registrados em novembro de 2021,
89,5% (15.624) estão relacionados
com as MPE.

COMÉRCIO

No cenário nacional, as
micro e pequenas empresas do
Comércio foram as que mais
contrataram novos profissionais,
com 116,7 (36%) mil novas vagas,
seguida pelas de Serviços (98,7 mil),
Construção (16,7 mil) e Indústria
(15,2 mil). Apenas a Agropecuária
apresentou um saldo negativo de
3,4 mil.
No Paraná, os pequenos negócios
comerciais também lideraram a
geração de postos de trabalho, com
7.028 (40,1%). O setor de serviços
veio em seguida, com 6.108 novas
vagas (34,8%). “Esse bom desempenho do Comércio pode sinalizar
uma
boa
expectativa
dos
empreendedores para as vendas de

final de ano. Há alguns meses, o
Serviços era o setor que vinha
apresentando melhor desempenho, mas em novembro, esse resultado mudou”, afirma o presidente
do Sebrae, Carlos Melles. Há 15
meses seguidos os pequenos
negócios têm gerado a grande
maioria das vagas de emprego no
país. É uma média mensal superior aos 70%. Sem esse segmento, o
Brasil não estaria reduzindo o nível
de desemprego”, enfatiza Melles.
O presidente destaca que
o peso da importância dos
pequenos negócios no combate
ao desemprego fica mais evidente
quando se analisa o acumulado
de 2021. “Desde janeiro desse ano,
foram criados do país cerca de 3
milhões de novos postos, e 2,2
milhões foram oriundos dos
pequenos negócios, o que corresponde a 73,4% do total de vagas”,
ressalta. (Agência Sebrae)
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Podem optar pelo Simples Nacional
as microempresas (ME) e empresas
de pequeno porte (EPP) que não
incorram em nenhuma das vedações
previstas no art. 3º, §4º, e art. 17 e
parágrafos da Lei Complementar 123,
de
2006,
regulamentada
pela
Resolução CGSN 140/2018.

4 - EMPRESA JÁ
OPTANTE NÃO PRECISA FAZER NOVA
OPÇÃO

1 - EMPRESAS
EM ATIVIDADE

A ME/EPP já optante pelo Simples
Nacional não precisa fazer nova
opção a cada ano. Uma vez optante,
a empresa somente sairá do regime
quando excluída, seja por comunicação do optante ou de ofício.

Para as empresas já em atividade, a
solicitação de opção poderá ser feita
em janeiro/2022, até o último dia útil
(31/01/2022). A opção, se deferida
(aceita), retroagirá a 01/01/2022.

5 - REGULARIZAÇÃO
DE PENDÊNCIAS –
DENTRO DO PRAZO
DE OPÇÃO

2 - EMPRESAS EM
INÍCIO DE ATIVIDADE

Enquanto não vencido o prazo para
a solicitação da opção, o contribuinte poderá regularizar as pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional.

Para empresas em início de atividade, o prazo para a solicitação de
opção é de 30 dias contados do
último deferimento de inscrição (municipal, ou estadual caso exigível),
desde que não tenham decorridos da
data de abertura constante do CNPJ:
60 dias. Quando deferida, a opção
produz efeitos a partir da data da
abertura do CNPJ. Após esse prazo, a
opção somente será possível no mês
de
janeiro
do
ano-calendário
seguinte, produzindo efeitos a partir
de então.

3 - SOLICITAÇÃO DE
OPÇÃO E CANCELAMENTO PELA
INTERNET
A solicitação de opção somente pode
ser realizada no mês de janeiro, e é
feita pela internet, por meio do Portal
do Simples Nacional (em Simples Serviços > Opção > Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional), sendo
irretratável
para
todo
o
ano-calendário.
A empresa deverá declarar não incorrer em qualquer situação impeditiva à
opção pelo Simples Nacional prevista
na legislação.
A verificação automática de pendências é feita logo após a solicitação de
opção: não havendo pendências com
nenhum ente federado, a opção será
deferida; havendo pendências, a
opção ficará “em análise”.
A verificação é feita por União (RFB/PGFN), Estados, DF e Municípios, em
conjunto. Portanto, a empresa não
pode possuir pendências cadastrais
e/ou fiscais, inclusive débitos, com
nenhum ente federado.
Durante o período da opção, é
permitido o cancelamento da solicitação da Opção pelo Simples Nacional, salvo se o pedido já houver sido
deferido. O cancelamento não é
permitido para empresas em início de
atividade.

PARCELAMENTO DE
DÉBITOS DO SIMPLES
NACIONAL
O pedido de parcelamento pode ser
feito no Portal do Simples Nacional
ou no Portal e-CAC da RFB, no
serviço “Parcelamento – Simples
Nacional”. Tratando-se de débito
inscrito em dívida da União, a negociação será por meio do portal REGULARIZE.
O acesso ao Portal do Simples
Nacional é feito com certificado
digital ou código de acesso gerado
no Portal do Simples.

6 - INSCRIÇÕES
MUNICIPAIS E
ESTADUAIS
Todas as empresas que desejarem
optar pelo Simples Nacional deverão
ter a inscrição no CNPJ, a inscrição
Municipal e, quando exigível, a
inscrição Estadual. A inscrição
municipal é sempre exigível. A
inscrição estadual é exigida para a
empresa que exerça atividades
sujeitas ao ICMS.

7 - ACOMPANHAMENTO E RESULTADOS
PARCIAIS
O contribuinte pode acompanhar o
andamento, os processamentos
parciais e o resultado final da solicitação no serviço “Acompanhamento
da Formalização da Opção pelo
Simples Nacional”.
Para opção de empresas já em atividade, durante o período de opção,
serão realizados processamentos
parciais
nos
dias
08/01/2022,
15/01/2022,
22/01/2022
e
29/01/2022, que têm como objetivo
o deferimento das solicitações de
empresas que, inicialmente, apre-

sentaram pendências, mas que as
regularizaram antes desses prazos.
Caso o contribuinte tenha regularizado parcialmente as pendências,
serão apresentadas somente as
que restarem. Assim, a solicitação
poderá ser deferida antes do resultado final, se em um dos processamentos parciais não mais constarem pendências informadas pela
RFB, Estados ou Municípios.
O resultado final da opção será
divulgado em 15/02/2022.

8 - INDEFERIMENTO
DA OPÇÃO
Na hipótese da opção pelo Simples
Nacional ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo
ente federado responsável pelo
indeferimento.
O
indeferimento
submete-se ao rito processual definido
em legislação específica do respectivo
ente que o emitiu.

TERMO DE
INDEFERIMENTO

Caso as pendências que motivaram o indeferimento da opção
sejam originadas de mais de um
ente federado, serão expedidos
tantos termos de indeferimento
quantos forem os entes que
impediram o ingresso no regime.
A RFB utilizará o aplicativo Domícilio Tributário Eletrônico (DTE-SN) disponível no Portal do Simples
Nacional - para enviar ao contribuinte o Termo de Indeferimento da
solicitação de opção pelo Simples
Nacional. Considerar-se-á realizada
a ciência da comunicação no dia
em que se efetivar a consulta
eletrônica ao teor da comunicação;
que deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização da comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente realizada
na data do término desse prazo.
Os termos de indeferimento dos
demais entes observarão as formas
de notificação previstas na respectiva legislação.

CONTESTAÇÃO

A contestação à opção indeferida
deverá ser protocolada diretamente na administração tributária
(RFB, Estado, Distrito Federal ou
Município) na qual foram apontadas as irregularidades que vedaram
o ingresso ao regime, após a ciência
do indeferimento.

9 - MAIS
INFORMAÇÕES
Informações adicionais podem ser
obtidas no Perguntas e Respostas
do Portal do Simples Nacional – no
capítulo “Opção”. (Fonte: Receita
Federal)
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Comércio e indústria representam 55% dos empregos formais
gerados no Paraná em 2021
O Paraná fechou 2021 como
o Estado que mais gerou empregos
formais na Região Sul do País. Foram
172.636 novas vagas entre janeiro e
dezembro, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados
nesta segunda-feira (31). O número
representa 6,3% do total de vagas
criadas no País e foi impulsionado
principalmente pelo setor de comércio e indústria, que, juntos, neste ano,
foram responsáveis por 55,25% dos
empregos gerados no Estado.
O comércio lidera o número
de vagas geradas, concentrando
48.722 postos de trabalho no período, o equivalente a 28,22% do total.
Na sequência, estão os setores da
indústria, com saldo de 46.667 vagas
(27,03% do total); serviços, com
40.865 vagas (23,67%); construção,
com 10.653 vagas (6,17%); e agricultura e pecuária, com 3.303 vagas

(1,91%).
A alta no número de vagas
no comércio foi impulsionada principalmente pelas atividades de
reparação de veículos automotores
e motocicletas. O economista da
Federação das Indústrias do Paraná
(Fiep), Thiago Quadros, explica que
um dos fatores que contribuíram
para o salto neste setor, principalmente em comparação com a
indústria, foi a movimentação
econômica, impulsionada pela vacinação em massa no Estado. “No
ano passado tivemos a vacinação e
isso possibilitou que ocorresse uma
maior flexibilização nas atividades
econômicas. As que tinham maior
restrição puderam voltar quase
que normalmente. Essa nova
normalidade possibilitou que os
outros setores se recuperassem e
tivessem desempenho superior ao
da indústria”, disse.

Na
indústria,
tiveram
destaque os segmentos industriais
de transformação e extrativo; água,
esgoto, atividades de gestão de
resíduos e descontaminação; eletricidade e gás.
Segundo o economista, o
bom desempenho da geração de
empregos no setor vem desde
2020, mas em 2021 o resultado se
consolidou ainda mais, com o
dobro do número de vagas. Para
ele, isso ocorreu em razão do perfil
versátil da indústria paranaense.
“Temos setores diversos, desde o
automotivo, madeireiro, móveis e
vestuário. É uma economia que
tem diversificação e isso acaba
ajudando a passar por momentos
de crise, porque quando alguns
setores estão sofrendo um pouco
mais, outros setores podem
contribuir
na
geração
de
empregos”, ressaltou.

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.

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

NO ANO ULT. 12 M.

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABRIL

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

1,19 IPC/FIPE
1,03

0,79

0,86

0,23

0,71

0,44

0,41

0,81

3,50
0,02

8,96
1,16

1,13

1,00

0,72

0,57

9,74

9,74

-0,55

1,60

-0,58

1,25

17,74

17,74

OUT

3,68 IGP/DI
2,64

0,76

2,91

2,71

2,71

2,22

3,40

0,11

14,26
1,45

34,54
-2,14

3,23 IGP/M
3,28

0,96

2,58

2,53

2,94

1,51

4,10

0,60

15,09
0,78

35,76
-0,64

-0,64

0,64

0,02

0,87

17,79

17,79

0,94 IPCA
0,81

1,06

0,25

0,86

0,93

0,31

0,83

0,53

3,76
0,96

8,34
0,87

1,16

1,25

1,25

1,25

8,23

10,67

0,89 INPC/IBGE
0,95

1,46

0,27

0,82

0,96

0,38

0,96

0,60

3,95
1,02

9,22
0,88

1,20

1,16

1,16

0,73

10,16

10,16

-

0,15

0,14

0,21

0,21

0,27

0,31

3,86
3,640

1,33
0,43

0,44

0,59

0,59

0,77

8,86

4,52

-

TAXA SELIC
-

Tabelas

Simples Nacional

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)
ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS

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

até 1.212,00 7,5%
de 1.212,01 até 2.427,35 9%
de 2.427,36 até 3.641,03 12 %
de 3.641,04 até 7.087,22 14%
TABELA INSS PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA
até R$ 1.655,98 R$ 56,47
Acima de R$ 1.503,25 Não tem direito ao Salário Família
TABELA DO IRRF
Base de Cálculo (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,69
Dedução por dependente: R$

Alíquota (%)
7,5%
15%
22,5%
27,5%
189,59

Parcela a Deduzir do IR (R$)
142,80
354,80
636,13
869,36

Salário Mínimo
.

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

MP 916/2019
MP 919/2020
MP 1.021/2020

31.12.19
30.01.20
01.01.21

2022

01.01.22

1.212,00

MP 1.091/2021

30.12.21

