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 Orca Contabilidade oferece 
Assessoria Contábil para Toledo e 
Região há mais de 28 anos. Deten-
tora da qualidade ISO 9001:2015, o 
escritório cresce a cada dia com um 
time de profissionais altamente 
qualificados na matriz em Toledo e 
na filial em Cascavel. Com o objetivo 
de expandir ainda mais, o Orca 
adquiriu no mês de fevereiro o 
Escritório de Contabilidade Alvora-
da de Toledo. “Para nós é motivo de 
alegria anunciar essa aquisição e 
receber os clientes do Escritório 
Alvorada. Importante frisar que 
nossa parceria de sucesso está 
apenas começando. Vamos crescer 
juntos, assim como já fazemos com 
as centenas de clientes que nosso 
escritório conta em toda a região.”, 

afirma o coordenador do Orca 
Contabilidade, Daniel Durand. 
 O Escritório de Contabili-
dade Alvorada foi fundado há mais 
de 40 anos. Tinha sua sede situada 
no centro de Toledo, onde conquis-
tou clientes contribuindo significa-
tivamente para o desenvolvimento 
econômico da cidade. Quem conta 
a história da empresa é a Contado-
ra Cirlei Dietrich de Souza que 
iniciou a sua carreira no Alvorada, 
onde trabalhou por 25 anos.  “Tra-
balhei no escritório Alvorada por 25 
anos. Aliás, em 2009 vim para o 
Orca Contabilidade, a pedido de 
uma empresa que era cliente do 
Alvorada. Olho para trás e vejo que 
já se passaram 13 anos de minha 
vinda para o Orca. Com a intenção 

de encerramento das atividades 
contábeis no Alvorada no início 
deste ano, uma colaboradora do 
Alvorada comentou com os seus 
clientes do escritório se eles ainda 
se lembravam de mim. Como 
muitos ainda tinham a lembrança 
de meu trabalho e da confiança, o 
caminho já estava sendo trilhado.  
 O Alvorada entrou em 
contato comigo e fiz a ponte com 
os diretores do Orca Contabilidade 
que prontamente aceitaram o 
desafio. Estou imensamente grata 
e realizada como profissional, em 
saber que meu trabalho desen-
volvido lá atrás fez e ainda faz a 
diferença. Estamos felizes em rece-
ber os clientes do Alvorada no 
Orca”, conta Cirlei.

 

Orca adquire
Escritório Alvorada



 Como todos os anos, no mês 
de Março inicia a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF). Este ano, o envio terá início 
às 8hs do dia 07 de março e termina 
às 23h59min59s horário de Brasília, 
do dia 29 de abril. 
 O Orca Contabilidade 
lembra que o contribuinte que 
apresentar a declaração após esta 
data, receberá multa pelo atraso. Já 
a restituição começa no dia 30 de 
maio e os primeiros a entregar a IR 
serão os primeiros a receber a resti-
tuição.
 Para fazer a declaração as 
pessoas podem procurar o Orca Con-
tabilidade nos escritórios de Toledo e 
Cascavel que contam com uma 
equipe de contadores altamente 
qualificada. 
 A declaração deve ser feira de 
forma correta e precisa, e para tanto, 
é imprescindível que o contribuinte 
seja orientado sobre os documentos 
necessários para que o preenchimen-
to das informações atendam as 
normas da receita. Todos os anos 
surgem novidades na declaração e é 
muito importante contar com um 
profissional especialista nessa hora.  
 
 PARA TIRAR QUAIS-
QUER DÚVIDAS ENTRE EM 
CONTATO CONOSCO
 Em Toledo pelo telefone (45) 
3055-2439/98411-0686 (Whatsapp) e 
em Cascavel pelo telefone (45) 
3037-2439/99919-0568 (Whatsapp). 
Acesse ainda www.orcacontabili-
dade.com.br e saiba mais. 

 DECLARAÇÃO
 As regras para a entrega da 
Declaração foram anunciadas pela 
Receita Federal na quinta-feira 
(24/2). De acordo com a Receita a 
expectativa é de 34.100.000 
declarações sejam enviadas até o 
final do prazo.
Entre as novidades deste ano, estão 
o acesso ampliado à declaração 

pré-preenchida por meio de todas 
as plataformas disponíveis e o 
recebimento da restituição e o 
pagamento de DARF via PIX.

 OBRIGATORIEDADE
 DE APRESENTAÇÃO
 Entre os contribuintes que 
estão obrigados a apresentar a 
declaração anual referente ao exer-
cício de 2022, ano-calendário 
2021, estão aqueles que:
I - receberam rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste na 
declaração, cuja soma foi superior 
a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e nove 
reais e setenta centavos) e, em 
relação à atividade rural, obtiveram 
receita bruta em valor superior a 
R$ 142.798,50 (cento e quarenta e 
dois mil, setecentos e noventa e 
oito reais e cinquenta centavos);
II - receberam rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais);
Também estão obrigadas a apre-
sentar a declaração aquelas 
pessoas físicas residentes no Brasil 
que no ano-calendário de 2021, 
entre outros:
- Obtiveram, em qualquer mês, 
ganho de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à incidên-
cia do imposto, ou realizaram 
operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemel-
hadas;
- Tiveram, em 31 de dezembro, a 
posse ou a propriedade de bens ou 
direitos, inclusive terra nua, de 
valor total superior a R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais).

 RESTITUIÇÃO E
 PAGAMENTO
 VIA PIX
 Neste ano também será 
possível receber a restituição do 
imposto de renda por PIX, desde 

que a chave PIX seja o CPF do 
titular da declaração.
Importante destacar que não será 
possível informar chave PIX difer-
ente do CPF. Ou seja, e-mails, 
telefones ou chaves aleatórias não 
podem ser utilizados para recebi-
mento de restituição do imposto 
de renda e que a data e ordem do 
crédito seguirão as priorizações 
 instituídas em lei.
Também será possível pagar com 
PIX o DARF emitido pelo 
programa/aplicativo do imposto de 
renda quando houver imposto a 
pagar. O DARF será emitido com o 
QR Code, facilitando o pagamento.

 DEDUÇÕES
 Para o exercício de 2022, 
ano-calendário de 2021, infor-
ma-se que:
As deduções com dependentes 
estão limitadas a R$ 2.275,08 por 
dependente;
As despesas com educação têm 
limite individual anual de R$ 
3.561,50;
Limite de dedução do desconto 
simplificado de R$ 16.754,34
para constarem na declaração, os 
dependentes, de qualquer idade, 
deverão estar inscritos no CPF.

 

Declaração do Im-
posto de Renda da 
Pessoa Física 2022
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Bem Vindos
- J R W - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 

- YOLA BELEZA - FILIAL 01
- CHARISTIL AGÊNCIA E CORRESPON-

DENCIA FINANCEIRO LTDA 
- PHILIPPSEN ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA 
- SÃO JOSÉ LOCAÇÕES LTDA 

- CTAT MULTISERVICOS E GUERLU 
FASHION LTDA 

- MD MODA FASHION LTDA 
- EMPREC TRANSPORTADORA E EMPRE-

ITEIRA LTDA 
- ENJOCAM TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS LTDA
- BAIRRO SUL TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA
- HELI ROQUE GREGÓRIO 

- RODOGREGÓRIO
- LUIZ AUGUSTO LOCATELLI PEREIRA

- THAYNARA MARIANA DA SILVA
- DAYANNA ALVES BACKES

- EUSEBIO BARBATO MEI
- CONDOMÍNIO CONJ RES. DOM PEDRO II

- UNION AGENCY LTDA (MATRIZ - 
LONDRINA)

- UNION AGENCY LTDA
(FL 01 - CASCAVEL)

- UNION AGENCY LTDA
(FL 02 - PALOTINA)

- UNION AGENCY LTDA 
FL 03 - ASCURRA/SC)

- RODOGREGORIO
- THAYNARA MARIANA DA SILVA 

- EUSEBIO BARBATO 

 A Nova Ferroeste, linha 
férrea que será implantada pelo 
Governo do Paraná e que vai ligar 
Maracajú, no Mato Grosso do Sul, 
ao Porto de Paranaguá, vai transfor-
mar Cascavel e as cidades vizinhas 
em um grande centro logístico. 
Com o empreendimento, a região 
receberá cargas do Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, Paraguai e 
Argentina, com destino ao porto 
paranaense.
 Na quinta-feira (17), o grupo 
de trabalho do Plano Estadual 
Ferroviário apresentou aos 
empresários da Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel (ACIC) 
o resultado do Estudo de Viabili-
dade Técnica, Econômica e Ambi-
ental (EVTEA) e do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), ambos já 
finalizados.  
 Para Genésio Pegoraro, 
presidente da ACIC, os estudos 
mostram a vocação natural do 
município como uma rota impor-
tante para a circulação de merca-
dorias vindas de outras regiões, 
além do volume produzido pelas 
indústrias do Oeste. “Estamos 
muito satisfeitos com o avanço do 
projeto, tínhamos uma previsão de 
ver a conclusão em quatro anos e 
em menos de dois os estudos estão 
finalizados e o projeto pratica-
mente pronto”, disse ele.
Cascavel será uma das cidades 
mais beneficiadas entre as 49 
abrangidas pelo traçado da Nova 
Ferroeste. É no município que está 
instalado o pátio da Ferroeste, linha 
já existente, de 248 quilômetros de 
trilhos entre Guarapuava e Cascav-
el. 
 O coordenador do Plano 
Estadual Ferroviário, Luiz Henrique 
Fagundes, destaca que este será o 
ponto de convergência das cargas 
vindas de Santa Catarina, do Mato 
Grosso do Sul, da Argentina e do 
Paraguai. “A cidade fica numa 
posição estratégica. Esta região vai 
ser o hub logístico não só do 

Paraná, mas dos estados vizinhos, 
porque todas as cargas de grãos e 
de proteína animal vão circular ou 
embarcar por aqui”, explica.
 
 DESEMPENHO
 Os empresários da ACIC 
destacaram a importância da 
estrutura logística para o bom 
desempenho da agroindústria 
regional. “Nossos índices crescem 
ano a ano. Essa é uma obra do 
Paraná, e Cascavel vai ser extrema-
mente beneficiada. A Nova 
Ferroeste é uma bandeira da 
ACIC”, enfatizou Genésio Pegoraro.
 A Nova Ferroeste prevê a 
ampliação e modernização do 
atual traçado. Além da ligação 
entre Maracaju (MS) e o Porto de 
Paranaguá, também será construí-
do um ramal de Foz do Iguaçu a 
Cascavel para captar carga do 
Paraguai e da Argentina. Outro 
ramal entre Cascavel e Chapecó, 
em Santa Catarina, foi autorizado 
recentemente pelo Ministério da 
Infraestrutura e ainda aguarda a 
realização de estudo.
 O presidente da Copavel, 
Dilvo Grolli, disse que atualmente 
um contêiner que parte de 
Cascavel com destino ao porto 
leva cinco dias para percorrer o 
trajeto. Com a Nova Ferroeste este 
tempo será reduzido para 20 
horas.  “Não temos outra saída no 
Estado ou na região Sul. Cabe-nos 
apoiar o governo na realização 
desse projeto”, disse ele.
 A nova ligação com o 
porto, com um traçado capaz de 
superar a Serra do Mar, vai 
promover um aumento da com-
petitividade, segundo Alci Rotta 
Júnior, presidente do Codesc 
(Conselho de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável de 
Cascavel). “Com essa ferrovia 
poderemos aproveitar o retorno 
das composições, trazendo fertili-
zantes, calcário, e isso vai ajudar a 
reduzir o custo logístico”.

Nova Ferroeste

 A CIDADE
 Cascavel, com 336 mil habi-
tantes, tem 45 mil empresas, a maio-
ria de pequeno porte (95%). O 
município está no trajeto de três 
rodovias federais: BR-277, BR-369 e 
BR-367. Com o avanço do projeto da 
Nova Ferroeste, a prefeitura faz 
planos para organizar a cidade e 
gerenciar a instalação de negócios 
atraídos pela renovação e ampliação 
da malha ferroviária. “Nossa econo-
mia é baseada no agronegócio, por 
isso, o município precisa se preparar 
para receber esse empreendimento. 
Vamos concentrar toda a produção 
que vai circular pela Nova Ferroeste”, 
disse o prefeito Leonaldo  Paranhos.
 Segundo ele, a prefeitura 
prevê a contratar um estudo para 
dimensionar e direcionar o cresci-
mento a partir do desenvolvimento 
impulsionado pela estrada de ferro. 
“Pela complexidade que esse assun-
to requer, vamos encomendar um 
estudo indicando onde vão passar os 
ramais, como é o entorno, quais as 
áreas públicas que podemos desti-
nar para futuros pátios e quais os 
investimentos necessários”, concluiu. 
Foto: ACIC/AEN
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 O número de startups vem 
crescendo no Paraná apesar da pan-
demia. O Mapeamento das Startups 
Paranaenses 2022, realizado pelo 
Sebrae Paraná, revela 522 startups a 
mais em relação ao estudo anterior, 
divulgado em fevereiro de 2021, 
totalizando hoje 1.956 startups em 
atividade em 108 municípios do 
Estado. O dado representa um cresci-
mento de 36,4% na comparação 
com a edição do ano passado, 
quando o número de startups atingiu 
1.434. No estudo realizado em 2019, 
eram 1.032 empreendimentos.
 Em sua oitava edição, o levan-
tamento foi realizado a partir de 
pesquisa aplicada às startups do 
estado, entre 15 de novembro e 15 

de dezembro de 2021. Para o 
número total, foram consideradas 
1.139 startups que já estavam 
ativas, após análise do estudo ante-
rior, mais 817 respostas de novas 
startups. 
“O Sebrae se dedica ao desenvolvi-
mento das startups no estado onde 
acompanhamos a evolução, atua-
mos para diminuir gargalos e 
fortalecer o ecossistema que impac-
ta na criação e promoção de 
negócios inovadores. Especial-
mente, neste ano em que comemo-
ramos 50 anos, queremos fomentar 
esse movimento junto com nossos 
parceiros e os empreendedores 
para destacar ainda mais o Paraná 
neste setor”, pontua Julio Cezar 

Agostini, diretor de Operações do 
Sebrae Paraná. 
Das regiões que mais concentram 
startups, a região metropolitana de 
Curitiba e Litoral aparece em 
primeiro lugar, com 485 startups 
mapeadas (25% do total). Na 
sequência, estão a regional de 
Londrina (379 ou 19%), a de Pato 
Branco (355 ou 18%), de Cascavel 
(325 ou 17%), regional de Maringá 
(304 ou 15%) e de Ponta Grossa 
(109 ou 6%). Os municípios com 
maior número de startups são os 
polos de cada regional: Curitiba, 
Ponta Grossa, Maringá, Londrina, 
Pato Branco e Cascavel, além de 
outros menores que vêm ganhan-
do destaque.  

 Mudanças significativas 
estão previstas para o Microem-
preendedor Individual (MEI) em 
2022. Uma delas é o possível e espe-
rado aumento no limite de fatura-
mento da categoria, previsto no 
Projeto de Lei nº 108/2021, que já foi 
aprovado no Senado e agora aguar-
da votação na Câmara.
Se liberado pela Casa e sancionado 
pelo presidente, o texto antevê que 
o faturamento do MEI passe dos 
atuais R$ 81 mil, por ano, para até 
R$ 130 mil.  A modificação 
permitirá que mais empreende-
dores passem a integrar o segmen-
to. Outro possível avanço é a con-
tratação de dois funcionários, em 
lugar de apenas um, como é permit-
ido hoje para o MEI.
 Também é novidade a 
inclusão dos caminhoneiros nesse 
modelo empresarial. A previsão é 
que a partir de abril esses profission-
ais possam se inscrever no MEI, 
mesmo que o seu faturamento 
anual seja maior do que o teto 
previsto para as demais categorias 
incluídas no regime simplificado. O 
valor do teto mensal para o MEI 
Caminhoneiro é de R$ 20.966,67, 
multiplicado pelo número de meses 
entre o começo da atividade e o 
último mês do ano. Ou seja, somado 
os 12 meses, a receita bruta não 
pode ultrapassar os R$ 251,6 mil.
Contribuição mensal será maior
 Já neste mês de fevereiro, o 

MEI arcará com um acréscimo no 
valor do Documento de 
Arrecadação Simplificada do MEI 
(DAS-MEI). Devido ao incremento 
no salário-mínimo, que agora é de 
R$ 1.212, as contribuições mensais 
dos microempreendedores indi-
viduais também serão reajustadas.
 A nova taxa é de R$ 60,60, o 
que corresponde a 5% do 
salário-mínimo. Para os profission-
ais que exercem atividades ligadas 
ao Comércio e à Indústria, será cob-
rado R$ 1 a mais referente ao 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS); já para 
quem está no setor de Serviço, 
serão acrescidos R$ 5 referentes ao 
Imposto sobre Serviços (ISS). A 
correção vale apenas para os bole-
tos que vencerão a partir do dia 20 
de fevereiro.

 ESOCIAL DO MEI
 Para os microempreende-
dores individuais que possuem 
funcionários ou que pretendem 
contratar, também já está 
disponível o eSocial, nos mesmos 
moldes do eSocial doméstico. O 
ambiente digital permite a escritu-
ração das obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, além 
de ser possível prestar informações 
sobre a comercialização da 
produção.
 Por meio do módulo simpli-
ficado, os empregadores podem 
gerar o Documento de Arrecadação 
do e-Social (DAE) diretamente por 
esse sistema. A modernização no 
processo de regularização deve 
reduzir a burocracia e estimular a 
contratação formal de empregados 
ou auxiliares. (Agência Sebrae)

MEI: confira as mudanças pre-
vistas para a categoria em 2022

Número de startups cresce 36,4% no Paraná, 
aponta estudo do Sebrae
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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 asses-

soria empresarial em todas as áreas seja 
comércio, indústria ou prestação de serviços. 
É só procurar nossa equipe nos escritórios de 

Toledo ou Cascavel. 

 Em fevereiro, a nova Ponte 
da Integração Brasil – Paraguai, em 
Foz do Iguaçu, região Oeste, 
atingiu a marca de 78% de 
conclusão. A obra é uma parceria 
entre Governo do Paraná, governo 
federal e Itaipu Binacional, sendo 
executada pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER/PR). As equipes permane-
cem trabalhando na construção 
do tabuleiro da ponte, por onde 
irão circular veículos e pedestres.
 A ponte terá 760 metros de 
comprimento e um vão-livre de 
470 metros – o maior da América 
Latina. Serão duas pistas simples 
com 3,6 metros de largura, acosta-
mento de três metros e calçada de 
1,7 metro nas laterais. Até agora já 
foram investidos aproximada-
mente R$ 184 milhões na obra, 
recursos da Itaipu Binacional. 
(AEN)

 O índice de Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) segue a esca-
lada iniciada em julho do ano passa-
do. Segundo a Confederação Nacion-
al do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) e a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio PR) houve 
novo crescimento do indicador em 
fevereiro, que ficou em 103,3 pontos, 
com variação mensal de 1,7%. Essa é 
a maior pontuação desde abril de 
2020, quando registrava 109,3 pontos, 
e é a oitava elevação consecutiva.
 Apesar dos ótimos níveis de 
elevação no indicador de consumo 
das famílias paranaenses nos últimos 
meses, o percentual de fevereiro 
deste ano ainda não alcançou o pata-
mar anterior à pandemia, mas está 
quase chegando ao mesmo nível. O 
índice paranaense está bastante 
acima da média nacional, que é de 
77,6 pontos.
 Os fatores que mais 
contribuíram para mais essa alta 
mensal foram Acesso ao crédito 
(5,1%), Emprego Atual (4,4%), Nível de 
Consumo Atual (3,8%) e Perspectiva 
de Consumo (3,3%). A Perspectiva 
Profissional também mostrou cresci-
mento de 2,1% e a Renda Atual teve 
elevação de 0,8%. Somente a opinião 

dos consumidores sobre Momento 
para Compra de Bens Duráveis caiu 
9,4% em relação a janeiro e 21,3% 
na comparação com fevereiro de 
2021, sobretudo como reflexo nas 
consecutivas altas nos juros, uma vez 
que os bens duráveis, tais como 
veículos, eletrodomésticos ou 
eletrônicos, são produtos de maior 
valor e muitas vezes demandam 
parcelamento ou financiamento.
 Enquanto nas famílias de 
menor renda o ICF está em 101 
pontos e cresceu 2,4% ante janeiro, 
nas famílias de maior renda o indica-
dor caiu 1,3% na variação mensal e 

está em 114,1 pontos.
 Nas famílias com renda até 
10 salários mínimos o único quesito 
em queda foi o Momento para 
Duráveis, que apresentou baixa de 
8,4% em relação a janeiro. Já nas 
famílias de maior renda, outros 
fatores pesaram desfavoravel-
mente na avaliação do perfil de 
consumo: a Perspectiva Profissional 
caiu 2,9%; a Renda Atual baixou 
1,1%; o Nível de Consumo Atual 
teve diminuição de 0,9% na 
variação mensal e o Momento para 
Duráveis encolheu 13,4%. (Fonte: 
Fecomércio)

Intenção de Consumo das 
Famílias segue em

crescimento no Paraná

 O governo federal publicou na  sexta-feira (25/02)  decreto que 
reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A 
medida alivia a carga tributária na produção de automóveis, eletro-
domésticos da chamada linha branca  -  como refrigeradores, freezers, 
máquinas de lavar roupa e secadoras - e outros produtos industrializados. 
O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, consta em edição extra 
do Diário Oficial da União (DOU).  
 Para a maior parte dos produtos, a redução foi de 25%. Alguns 
tipos de automóveis tiveram redução menor na alíquota, de  18,5%. 
Produtos que contenham tabaco não tiveram redução do imposto. 
De acordo com cálculos informados pelo Ministério da Economia, a 
redução do IPI representará uma renúncia tributária de R$ 19,5 bilhões 
para o ano de 2022, de R$ 20,9 bilhões para o ano de 2023 e de R$ 22,5 
bilhões para o ano de 2024. 
 Por se tratar de tributo extrafiscal, de natureza regulatória, é 
dispensada a apresentação de medidas de compensação, como autor-
izado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltou o governo.
 Para justificar a renúncia tributária, o governo destacou que a 
arrecadação federal em janeiro de 2022 somou R$ 235,3 bilhões, sendo 
volume recorde que representa 18,30% de aumento em relação ao 
mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação do período. "Há, 
portanto, espaço fiscal suficiente para viabilizar a redução ora efetuada, 
que busca incentivar a indústria nacional e o comércio, reaquecer a 
economia e gerar empregos. O decreto entrará em vigor imediatamente 
e não depende da aprovação do Legislativo", informou a Presidência da 
República, em nota.
CNI
 Em comunicado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
celebrou a redução do IPI ao enfatizar que indústria é o setor o mais tribu-
tado da economia no país. De acordo com a entidade, a tendência é 
haver uma redução dos preços dos produtos industriais, com impactos 
na inflação, já que os preços do segmento representam 23,3% do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Governo publica redução de 
até 25% das alíquotas do IPI

Obras da Ponte 
da Integração 

Brasil-Paraguai 
chegam a quase 
80% de execução



 

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 4.664,69  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

0,74

2,01

17,79

0,54

0,67

9,25

9,61

16,71

17,79

10,37

10,59

0,74

              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

DEZ

0,57

1,25

0,87

1,25

0,73

0,77

JAN

0,74

2,01

1,87

0,54

0,67

0,74

Salário Mínimo

Simples NacionalTabelas

2022         01.01.22         1.212,00          MP 1.091/2021                   30.12.21

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

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 2022.
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA
até R$ 1.655,98 R$ 56,47

Acima de R$ 1.655,99 Não tem direito ao Salário Família


