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ISO 9001:2015 Orca
Contabilidade
mantêm certificação
Nos dias 28 e 29 de abril, foi
realizada no Orca Contabilidade em
Toledo e na filial em Cascavel, a
Auditoria de Manutenção da ISO
9001:2015. O auditor da Bureau
Veritas Certification (BVC), Valter
Carvalho Leopoldino, após dois dias
de auditoria confirmou que o
Escritório continua nas normas da
ISO 9001:2015. “O escritório Orca
tem desde 2005 a Certificação, de
maneira que tem um processo
bastante maduro, já passou por
múltiplas recertificações. Neste
ciclo de certificação ele já passou
pela
segunda
Auditoria
de
Manutenção estando em conformidade com a norma. A próxima auditoria que acontecerá em 2023 será
uma nova recerteficação”, explica o
auditor.

Em Toledo equipe do Orca Contabilidade após Auditoria de Manutenção

IMPORTÂNCIA DA
ISO 9001:2015

Leopoldino
fala
da
importância da ISO para as empresas que contam com a certificação.
O auditor explica que a ISO 9001 é
uma norma internacional, conhecida no mundo todo como referência
em Gestão da Qualidade. “A empresa que tem essa norma, principalmente quando reconhecida por um
órgão certificador de reputação
internacional, como é o caso da
Bureau Veritas Certification, demonstra que o sistema e que todo seu
trabalho é realizado de acordo com
a norma internacional, que seus
colaboradores trabalham alinhados,
aderentes a todos os seus procedimentos internos. Atende aos requisitos da legislação brasileira em
termo da competência de todas as
pessoas que realizam atividades na
empresa. Ela demonstra também, a
capacidade de resolução de problemas, de verificação de satisfação
de clientes e da pronta tomada de
decisão no sentido de melhorar
continuamente seu processo, já que
esse é um requisito da norma”,
conta o auditor.

AUDITORIA
PRESENCIAL

Nos últimos dois anos, a
Auditoria de Manutenção foi realiza-

Equipe do Orca Contabilidade da filial em Cascavel
após Auditoria de Manutenção
da de forma remota devido à pandemia do novo Coronavírus, agora
voltou a ser presencial. “Foi um
esforço muito grande, uma aprendizagem para todos. A empresa,
para demonstrar o seu sistema de
gestão via internet para os auditores, e também para o próprio
auditor, que apesar da pandemia,
pode aferir, fazer uma verificação
do sistema de gestão e como ele
está implementado. Agora com o
período de melhora da pandemia,
foi possível fazer a auditoria de
forma presencial. Presencialmente
tem a parte positiva que dá para
olhar mais detalhadamente os
procedimentos, assim como o
próprio relacionamento com o
pessoal, pessoas muito sérias e
competentes que faz sempre ser
um prazer fazer atividade de auditoria. É possível verificar também o
crescimento da empresa no ponto
de vista das instalações. Em Toledo
e em Cascavel podemos perceber
realmente um aprimoramento, um

crescimento da empresa e de
clientes, com certeza fruto de um
trabalho bem feito”, conta o auditor.

RECONHECIMENTO

Os diretores do Orca Contabilidade destacam a Importância
da ISO que foi conquistada há 17
anos, após um longo processo para
a implantação. As Auditorias de
Manutenção são realizadas anualmente para verificar se o escritório
continua nas normas da certificadora.
De acordo com o diretor do
Orca
Contabilidade,
Daniel
Durand, a manutenção da certificação da ISO aconteceu de forma
natural por conta da maturidade
dos processos e do engajamento
da equipe especializada. “Mantivemos a certificação com toda tranquilidade porque o processo já faz
parte do nosso dia a dia. A ISO nos
mostra o processo, a forma como
trabalhamos é a trilha, e o engaja-
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O diretor do Orca Contabilidade em Toledo, Daniel
Durand, o auditor da Bureau Veritas Certification

Os diretores do Orca em Toledo, a contadora Neiva
Maria Theobald e Daniel Durand e o auditor da

(BVC), Valter Carvalho Leopoldino e a diretora da filial
do Orca em Cascavel, a contadora Juceli Stefanski.

Bureau Veritas Certification (BVC), Valter Carvalho
Leopoldino.

mento da nossa equipe especializada é o motor que faz com que a
gente tenha esse alto padrão de
atendimento, esse é o nosso diferencial, seguir as premissas do contador, fazer análises, planejamentos,
projetos,
oferecer
assessoria
contábil da mais alta qualidade
permitindo aos nossos clientes mais
segurança na tomada de decisões
nas empresas. Essa é a razão do
nosso sucesso”, afirma o diretor do
Orca Daniel Durand.
“Estamos felizes e com a
certeza que estamos no caminho
certo. Para nós é muito importante
a Certificação, ela demostra a seriedade do nosso trabalho junto aos
nossos clientes. Queremos agrade-

cer em especial a nossa equipe de
profissionais, o engajamento e
dedicação de todos”, afirma a diretora do Orca Toledo, a contadora
Neiva Maria Theobald.
“É imensamente gratificante receber a manutenção da certificação ISO 9001:2015, padrão internacional de Gestão da Qualidade.
Seguimos em constante busca
pelo
aperfeiçoamento,
nosso
trabalho é dedicado a atender os
clientes do Orca com total qualidade para que eles possam gerenciar suas empresas com segurança,
buscando o crescimento do seu
negócio”, destaca a diretora da filial
do Orca em Cascavel, a contadora
Juceli Stefanski.

SOBRE O ORCA
CONTABILIDADE

O Orca completou 28 anos
de fundação no dia 10 de janeiro
de 2022. Em 2005, o escritório
recebeu
a
Certificação
ISO
9001:2000, já em 2009, o escritório
foi Certificado com a nova versão: a
ISO 9001:2008 e em 2017 recebeu
a Certificação ISO 9001:2015.
Em Toledo a empresa está localizada na Rua Ledoino José Biavatti,
1606, Vila Industrial, fone: (45)
3055-2439 / 3378-2439.
Há 15 anos em Cascavel, a empresa está localizada na Rua São
Paulo, 1185 – Centro Comercial 4
Estações | Sala 8. Telefone: (45)
3037-2439.

Refis do Simples entra
em operação
O Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no
Âmbito do Simples Nacional (Relp)
começou no dia 29 de abril. A
medida permite que os pequenos
negócios que tenham débitos apurados no Simples Nacional - inscritos
ou não em Dívida Ativa da União,
façam o refinanciamento em até
188 meses. Também conhecida
como “Refis do Simples”, a lei já havia
sido publicada no dia 18 de março,
mas o governo federal ainda não
havia definido como compensar as
perdas tributárias decorrentes do
programa.
O contrapeso para equilibrar as
contas do governo sairá de uma
soma de impostos, previstos na
medida provisória nº. 1. 115 e no
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decreto Nº 11.052. As medidas vão
permitir o início das operações do
Relp, que prevê a redução e até
mesmo a liquidação total de juros
para empresas de forma proporcional às perdas de faturamento
durante a pandemia. Ou seja,
quanto maior a queda no faturamento, maior o desconto aplicado
sobre o valor das dívidas. O saldo
dos passivos poderá ser parcelado
em até 15 anos (180 vezes), com
vencimentos a partir de maio de
2022.
O Comitê Gestor do Simples Nacional, do qual o Sebrae faz parte, já
havia prorrogado, na semana passada, o prazo de adesão ao Relp para
o dia 31 de maio. “Os empreendedores donos de pequenos negócios
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devem aproveitar essa oportunidade para aderir ao Relp, sejam
aqueles com déficit na Receita
Federal ou na Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN)”, explica o presidente do Sebrae, Carlos
Melles. “Lutamos muito por essa
medida, que vai proporcionar melhores condições para que micro e
pequenas empresas e Microempreendedores Individuais (MEI)
possam sobreviver aos efeitos
econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19”, enfatiza.
(Fonte: Agência Sebrae)

Bem Vindos
- ALFOR COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
INFANTIL LTDA
- EMB LOCAÇÕES LTDA
- LEANDRO CESAR NEUKIRCHEN
SERViÇOS CONTÁBEIS LTDA
- ROMARNOU AGÊNCIA DE
TURISMO MULTI SERVIÇOS LTDA
- SOLUNTECH SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA
- CORDEIRO GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA
- RS3 CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
LTDA
- ZPB2B TÉCNOLOGIA LTDA
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Toledo conquista pela
segunda vez Copa Brasil
de Tênis de Mesa
A equipe de Tênis de Mesa da
Prefeitura de Toledo, Secretaria de
Esportes, Yara Country Clube, Orca
Contabilidade, foi campeão geral da
Copa Brasil de Tênis de Mesa.
Realizado nos dias 22, 23 e 24
de abril em Toledo, o campeonato
contou com cerca de 400 mesatenistas, mais de 40 clubes de diversos
estados, entre eles, RJ, SC, SP,
MS,GO,PR participaram da copa no
Ginásio de Esportes Alcides Pan.
A Confederação Brasileira de
Tênis de Mesa e a Federação
Paranaense promoveram o TMB Challenger PLus 2022.

BICAMPEÃO

Toledo participou com 21
atletas divididos nas categorias meno-

res e maiores, no masculino e feminino. Essa é a segunda vez que a
equipe conquista a copa Brasil de
Tênis de Mesa realizada no
Município.
Segundo o professor Emerson Aparecido Jeronimo as conquistas são fruto de muito trabalho e
dedicação por parte dos atletas.
“Estamos passando por um momento muito bom. Somos hoje a melhor
equipe do Paraná. No ano passado
tivemos conquistas muito importante para a nossa modalidade.
Ficamos
campeão
paranaense,
campeão geral da Copa Internacional Antônio KIMURA, campeão do
jogos da Juventude no feminino
com a atleta Ana Bonsere, ficamos
campeão Brasileiro com o atleta

Gustavo Avelar”, destaca o técnico.
“O Orca Contabilidade parabeniza
todos os atletas que fazem parte da
equipe de Tênis de Mesa de Toledo,
para nós é um imenso orgulho e
satisfação comemorar os resultados
expressivos
conquistados
pela
segunda vez na Copa Brasil de Tênis
de Mesa. O Orca Contabilidade tem
orgulho de ser um dos patrocinadores dessa equipe”.

CONFIRA AS CLASSIFICAÇÕES DA EQUIPE DE TOLEDO
Laura Xavier da Silveira
Lais Candido Martins
Miyuki Takeishi
Emanuelli Mattana Rocha
Jose Miguel Rubi
Otavio Caetano Lenerich
Kento Takeishi
Murilo de Lima Esser
Gustavo José Alves de Avelar
Luiz Miguel Candido Martins
Wesley Victor F. da Silva
Emerson Aparecido Jeronimo

1º sub 9 / 1º sub 11
3º sub 11
3º sub 11
9º Ratin E
5º rating I
9º rating L
9º sub 13
2º rating O
1º sub 11
9º sub 13
17º – abs C / 9º rating F
1º Veterano 5

Cezar Narciso Schacht
Mario Ronei Bento
Rafael Pastrello Hirata
Paulo Henrique Zielke
Ronni Rumilto Nardi
Lucas Eduardo Malacarne
Ana Carolina Bonsere
Cezar augusto Zielke
Juliano Nardi

3º veterano 6
9º rating L
3º rating J
1º abs E / 1º rating L / 5º sênior
17º abs F / 9º rating N / 17 senior
17º abs F / 5º rating O
2º sub 19 / 9º – abs B
5º rating A / 1º Ratin J / 17º senior
2º abs F / 9º rating N / 17º senior
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Encerra no dia 31 de maio prazo
para entrega da declaração do IR
Dúvidas para declarar IRPF?
Fale com o Orca
Quem ainda não fez a
Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) tem até o dia 31
de maio para fazer a declaração. O
prazo previsto anteriormente era 29
de abril e a Receita Federal prorrogou
para o dia 31 de maio o prazo final.
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 restituição.
O Orca Contabilidade conta
com uma equipe especialista nos
escritóris de Toledo e Cascavel para
fazer a declaração. 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
preenchimento 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.
Fale conosco e agende seu
horário. Em Toledo pelo telefone (45)
3055-2439/98411-0686 (Whatsapp) e
em Cascavel pelo telefone (45)
3037-2439/99919-0568 (Whatsapp).
Acesse ainda www.orcacontabilidade.com.br e saiba mais.

OBRIGATORIEDADE
APRESENTAÇÃO

DE

Entre os contribuintes que
estão obrigados a apresentar a
declaração anual referente ao exercício 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 isentos,
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi
superior a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais);
Também estão obrigadas a apresentar 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 incidência
do imposto, ou realizaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
- 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 diferente

do CPF. Ou seja, e-mails, telefones
ou chaves aleatórias não podem
ser utilizados para recebimento 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, informa-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.

CRONOGRAMA DE
RESTITUIÇÃO

A restituição do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF),
referente ao exercício de 2022,
ano-calendário de 2021, será efetuada em 5 (cinco) lotes, no período
de maio a setembro de 2022.
1º lote - 31 de maio de 2022;
2º lote - 30 de junho de 2022;
3º lote - 29 de julho de 2022;
4º lote - 31 de agosto de 2022; e
5º lote - 30 de setembro de 2022.
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Produção industrial tem
alta de 0,3% em março
A produção da indústria
brasileira teve alta de 0,3% em março
deste ano, na comparação com o
mês anterior. É a segunda alta
consecutiva do indicador, que já havia
crescido 0,7% em fevereiro. Os dados
são da Pesquisa Industrial Mensal
(PIM), divulgada no dia 03 de março
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
No acumulado de 12 meses, a
indústria nacional teve crescimento
de 1,8%. Apesar disso, houve quedas
de 2,1% na comparação com março
de 2021. No acumulado do primeiro
trimestre, o setor recuou 4,5%.
Na passagem de fevereiro para
março, a indústria cresceu em 14 das
26 atividades pesquisadas, com
destaque para veículos automotores,
reboques e carrocerias (6,9%), outros
produtos químicos (7,8%), bebidas
(6,4%) e máquinas e equipamentos
(4,9%).
Já entre os 12 ramos com
queda na produção, os principais
recuos foram observados produtos
alimentícios (-1,7%), coque, produtos
derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,1%) e produtos farmo-

químicos e farmacêuticos (-8,4%).
Analisando-se as quatro
grandes categorias econômicas da
indústria, três tiveram alta de
fevereiro para março: bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (8%),
bens de consumo duráveis (2,5%) e
bens intermediários, ou seja, os insumos industrializados usados no setor
produtivo (0,6%).
Os bens de consumo semi e
não duráveis foram a única grande
categoria em queda no período
(-3,3%).
O pesquisador do IBGE

André Macedo explicou que as
altas de fevereiro e março não
foram suficientes para eliminar as
perdas de janeiro (-2%). Alguns
fatores dificultam a retomada da
indústria brasileira, como a oferta
afetada pelo mercado internacional e a demanda doméstica.
Além disso, as indústrias
também sentem um aumento do
custo de produção e uma escassez
de algumas matéria-prima. Ele
explica ainda que a inflação
diminui a renda disponível e os
juros altos encarecem o crédito.
(Agência Brasil)

Confiança empresarial atinge
maior nível em cinco meses
O Índice de Confiança
Empresarial (ICE), calculado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
cresceu 2,7 pontos na passagem
de março para abril deste ano. É a
segunda alta consecutiva do
indicador que atingiu 94,5 pontos,
em uma escala de 0 a 200 pontos.
Foi o maior patamar desde
novembro do ano passado (96,4
pontos).
O ICE consolida os índices
de confiança dos empresários dos
quatro segmentos econômicos

pesquisados pela FGV: indústria,
serviços, construção e comércio.
O Índice de Situação
Atual, que mede a confiança dos
empresários no presente, subiu
3,6 pontos e chegou a 95,7
pontos. Já o Índice de Expectativas, que mede a percepção do
empresariado em relação aos
próximos meses, subiu 2 pontos e
atingiu 94,4 pontos.
Entre os quatro setores
que integram o ICE, apenas a
confiança do comércio teve

queda entre março e abril: -0,9
ponto. Com esse recuo, o setor
se mantém com o pior resultado: 85,9 pontos.
Por
outro
lado,
a
construção teve a maior alta (4,8
pontos) e atingiu o maior patamar entre os quatro setores: 97,7
pontos. Os serviços subiram 4
pontos e chegaram a 96,2
pontos, enquanto a confiança
da indústria cresceu 2,4 pontos e
atingiu 97,4 pontos. (Agência
Brasil)
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Paraná gera 56 mil
empregos com carteira
assinada no primeiro
trimestre de 2022
O Paraná fechou o primeiro
trimestre do ano com a abertura de
56.225 vagas de emprego com carteira assinada. Quinto melhor resultado
do País, o saldo do Paraná é superior à
soma dos empregos gerados por
todos os estados do Norte e do Nordeste no período. Os dados são do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados
(Caged),
do
Ministério do Trabalho e Previdência,
divulgado na quinta-feira (28).
Nos três primeiros meses de
2022, houve 473.178 contratações e
416.953 demissões no Estado. No
mês de março, foram abertos 8.638
postos de emprego formais, que se
somam às 28.273 vagas abertas em
fevereiro e às 19.314 geradas em
janeiro, com os ajustes do Caged.
No acumulado de 12 meses,
entre abril de 2021 e março de 2022,
157.095 empregos formais foram
criados no Paraná, quarto melhor
resultado do Brasil e melhor do Sul.
“A economia paranaense continua
dando demonstrações de sua força,
com bons resultados na geração de
empregos em todos os períodos. O
Governo do Estado trabalha de forma
conjunta com o setor produtivo para
diminuir a burocracia facilitar a abertura de empresas, além de investir na
infraestrutura para a atração de novos
negócios”, afirmou o governador
Carlos Massa Ratinho Junior.
No Brasil, foram abertos
615.173 postos de trabalho entre
janeiro e março. O Paraná fica atrás
de São Paulo (176.151), Santa Catarina (64.038), Minas Gerais (62.421) e
quase encosta no Rio Grande do Sul
(56.337). Em março, o saldo de
empregos no País foi de 136.189
vagas.

MUNICÍPIOS – Dos 399

municípios paranaenses, 284 (71%)
fecharam o trimestre com alta no
mercado de trabalho. Em dez
cidades, o número de admissões e
de desligamentos foi o mesmo, e as
outras 105 tiveram saldo negativo.
Na análise dos dados do último
mês, foram 221 municípios (55%)
com saldo positivo em março, 20
com o mesmo número de
contratações e demissões e 56 com
saldo negativo.
As cidades que mais
geraram emprego entre janeiro e

março foram Curitiba (17.321),
Maringá (2.871), Cascavel (2.476),
São José dos Pinhais (2.381),
Toledo (2.136), Araucária (2.022),
Londrina (1.738), Colombo (1.171),
Foz do Iguaçu (1.050) e Guarapuava (972).
Em março, os destaques
foram Araucária (1.031), São José
dos Pinhais (683), Maringá (674),
Toledo (541), Cascavel (527),
Campo Largo (377), Curitiba (372),
Francisco Beltrão (343), Guarapuava (262) e Telêmaco Borba (248).

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

NO ANO ULT. 12 M.
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1,71

3,41

11,73

SELIC
0,15 TAXA0,14

0,21

0,21

0,27

0,31

3,86
3,640

1,33
0,43

0,44

0,59

0,59

0,77

0,74

0,74

0,935

11,25

2,46

0,27

0,82

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 2022.
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA
até R$ 1.655,98 R$ 56,47
Acima de R$ 1.655,99 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

