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 Prefeitos, técnicos munici-
pais e representantes do Governo 
do Estado e de órgãos estaduais 
participaram na quinta-feira (19) do 
Fórum Metropolitano, primeiro 
evento no processo de elaboração 
do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado da Região Metro-
politana de Cascavel (RMCA).
 Foi a primeira etapa de um 
processo que terá seis fases. O 
encontro, realizado na sede da 
Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná (Amop) e transmitido via 
Internet, serviu para a apresentação 
da proposta e para formalizar o 
convite aos prefeitos para a partici-
pação no Recorte Metropolitano.
 A elaboração do PDUI da 
Região de Cascavel, assim como das 
Regiões Metropolitanas de Londrina 
e de Maringá, faz parte do programa 
da Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas (SEDU), 
com gestão do Serviço Autônomo 
Paranacidade e execução pela 
Urbtec Consultoria.
Um dos objetivos do encontro foi 
identificar municípios que têm 
relações de interdependência que 

justifiquem planejamento de 
funções públicas de forma com-
partilhada. De acordo com a 
Urbtec, consultoria responsável 
pelos estudos, os dados indicam 
que há cinco municípios - Cascav-
el, Santa Tereza do Oeste, Catandu-
vas, Lindoeste e Corbélia - que já 
apresentam as condições para a 
integração e outros que mostram 
potencial para participação.
 Os estudos levaram em 
consideração dados relativos a 
funções públicas de interesse 
comum nas áreas do meio ambi-
ente, planejamento territorial e 
ocupação do solo e da mobilidade. 
Eles concluíram que a participação 
de outros municípios, além dos 
cinco que fazem parte do ‘núcleo’ 
da RMCA, deve se dar de forma 
estratégica, com vistas ao desen-
volvimento regional de médio e 
longo prazo.
 Instituída por Lei no ano de 
2015, a RMCA é composta por 24 
municípios: Anahy, Boa Vista da 
Aparecida, Braganey, Cafelândia, 
Campo Bonito, Capitão Leônidas 
Marques, Cascavel, Catanduvas, 

Céu Azul, Corbélia, Diamante do 
Sul, Formosa do Oeste, Guaraniaçu, 
Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, 
Jesuítas, Lindoeste, Matelândia, 
Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa 
Tereza do Oeste, Três Barras do 
Paraná e Vera Cruz do Oeste.
A elaboração do PDUI será feita em 
seis etapas. Na atual, é apresenta-
do o plano de trabalho e entregue 
o convite para os prefeitos aderi-
rem ao recorte metropolitano.
 As fases seguintes têm 
como metas a determinação do 
recorte metropolitano, a elabo-
ração do diagnóstico, diretrizes e 
propostas setoriais prioritárias, a 
definição dos processos referentes 
às Funções Públicas de Interesse 
Comuns, definição do Modelo de 
Governança Interfederativa da 
RMCA e a elaboração do relatório 
final com a consolidação das 
propostas.
A participação popular com ideias 
e sugestões é possível pelo site do 
PDUI da RMCA. Além disso, haverá 
a realização de audiências públicas 
ao longo do processo. (Foto: José 
Fernando Ogura/AEN)

Prefeitos e técnicos de 
municípios discutem 

desenvolvimento integra-
do da região de Cascavel
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 O Programa de Reescalona-
mento 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 apura-
dos 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 
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 proporcion-
al 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 Nacio-
nal, do qual o Sebrae faz parte, já 
havia prorrogado, na semana passa-
da, o prazo de adesão ao Relp para 
o dia 31 de maio. “Os empreende-
dores donos de pequenos negócios 
devem aproveitar essa oportuni-
dade para aderir ao Relp, sejam 

aqueles com déficit na Receita 
Federal ou na Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN)”, expli-
ca o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles. “Lutamos muito por essa 
medida, que vai proporcionar mel-
hores condições para que micro e 
pequenas empresas e Microem-
preendedores Individuais (MEI) 
possam sobreviver aos efeitos 
econômicos decorrentes da pan-
demia da Covid-19”, enfatiza. 
(Fonte: Agência Sebrae)

 

Nove em cada dez
empregos foram criados 
pelos pequenos negócios 

 O desemprego caiu 0,7 
ponto percentual no trimestre 
encerrado em abril, na comparação 
com o trimestre anterior, e 4,3 
pontos percentuais na comparação 
anual, e fechou o período em 10,5%. 
Os dados são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), divulgada dia  
(31/05) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  
 De acordo com o instituto, 
esta é a menor taxa para um trimes-
tre encerrado em abril desde 2015, 
quando a desocupação ficou em 
8,1%. O número de pessoas ocupa-
das chegou ao recorde histórico de 
96,5 milhões, a maior taxa da série 
iniciada em 2012, com um aumento 
de 1,1% na comparação trimestral. A 
alta foi de 1,1 milhão de pessoas no 
trimestre e de 9 milhões de ocupa-
dos no ano.

 Em abril de 2021, o Brasil 
passava pelo pior momento da 
pandemia da covid-19, com os 
óbitos chegando a passar de 3 mil 
por dia.
A população desocupada foi 
estimada em 11,3 milhões de 
pessoas, uma queda de 25,3% no 
ano. De acordo com a coordenado-
ra da pesquisa, Adriana Beringuy, a 
queda na desocupação vem se 
mostrando sustentada desde o 
trimestre encerrado em julho de 
2021, com avanços nos setores de 
transporte, armazenagem e correio, 
administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, saúde 
humana e serviços sociais.
“O grupo administração pública, 
defesa, seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais foi 
impulsionado pelo crescimento em 
educação, que inclui tanto a rede 

pública como a privada. Em outros 
serviços, destaca-se o aumento nos 
serviços de embelezamento, como 
cabeleireiros, manicure e esteticis-
ta”.
 O nível da ocupação, que 
representa o percentual de pessoas 
ocupadas na população em idade 
de trabalhar, foi estimado em 
55,8%, uma alta de 0,5 ponto 
percentual na comparação trimes-
tral e de 4,8 pontos percentuais 
ante igual trimestre do ano anterior.
 Já a força de trabalho, que 
soma as pessoas ocupadas e as 
desocupadas, foi estimada em 
107,9 milhões de pessoas, um 
aumento de 0,4% em comparação 
ao trimestre encerrado em janeiro e 
de 5,1% frente ao mesmo trimestre 
de 2021. Este é o maior contingen-
te de pessoas na força de trabalho 
da série.

IBGE: desemprego cai e fica em 
10,5% no trimestre 
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 A Receita Federal informa que 
até as 24h de terça-feira (31), fim do 
prazo de entrega, foram recebidas 
36.322.912 declarações do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, 
ano-calendário 2021. A expectativa do 
órgão  de receber 34,1 milhões de 
declarações foi superada.  
 A partir de primeiro de maio, 
quem estava obrigado e não entregou 
a declaração  está sujeito à  multa. O 
valor é de 1% ao mês sobre o valor do 
Imposto de Renda devido, limitado a 
20% do valor. O valor mínimo é de R$ 
165,74. A multa é gerada no momen-
to da entrega da declaração e  o 
contribuinte  tem 30 dias para pagar. 
Após o prazo, começam a correr juros 
de mora (taxa Selic).

 QUEM DEVE DECLARAR
 São obrigados a declarar o 
imposto os contribuintes que rece-
beram, em 2021, rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste anual, 
maiores do que R$ 28.559,70. 

Também devem declarar o imposto 
aqueles que receberam,  no ano 
passado, rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, em valor superior a 
R$ 40 mil, como rendimentos de 
aplicações financeiras, doações, 
heranças, partilha de divórcio, 
meação, indenizações, dividendos e 
juros sobre capital próprio; e, ainda, 
quem recebeu, em 2021, receita 
bruta anual decorrente de atividade 
rural em valor acima do limite de R$ 
142.798,50.
 Ainda é obrigado a declarar o 
imposto quem tinha, em  31 de 
dezembro  de 2021, a posse ou 
propriedade de bens e direitos, inclu-
sive terra nua, em valor superior ao 
limite de R$ 300 mil; as pessoas que 
obtiveram, em qualquer mês do ano 
passado, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, sujeito 
à incidência de imposto ou realizou 
operações em bolsa de valores.
 As pessoas que tiveram 

lucro, em 2021, com a venda de 
imóveis residenciais, mas optaram 
por uma das situações de isenção 
total ou parcial de imposto de 
renda sobre o ganho de capital; 
que pretendem compensar 
prejuízos da atividade rural ou de 
operações em bolsa de valores; e 
quem passou à condição de 
residente no Brasil, no ano passa-
do, também são obrigadas a 
declarar o imposto.
Malha fina
 Das declarações entreg-
ues, a Receita Federal informou 
que pouco mais de 2 milhões já 
foram retidas para análise, a 
chamada malha fina, por algum 
tipo de divergência encontrada.
 A partir de  quarta-feira 
(1º), após o fim do prazo para 
entrega, os contribuintes já 
podem consultar o andamento 
da declaração para ver se alguma 
pendência foi encontrada. (Foto: 
Marcelo Camargo/Agência Brasil)

 Os índices de Confiança de 
Serviços (ICS) e do Comércio (ICC) 
cresceram de abril para maio deste 
ano, segundo dados divulgados no 
dia 30 de maio pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). O ICC subiu 
7,4 pontos e atingiu 93,3 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos, o maior nível desde outubro 
de 2021 (94,2 pontos).  
 Já o ICS teve alta de 2,1 

pontos e chegou a 98,3 pontos, o 
maior patamar também desde 
outubro de 2021 (99,1 pontos).
Os seis principais segmentos do ICC, 
que mede a confiança do empresar-
iado do comércio do país, tiveram 
alta de abril para maio. O Índice da 
Situação Atual, que avalia a 
percepção dos empresários sobre o 
presente, subiu 8,2 pontos. O Índice 
de Expectativas, que avalia a confi-

ança no futuro, avançou 6,1 
pontos.
 Já no ICS, que mede a 
confiança do empresariado de 
serviços, a alta atingiu 9 dos 13 
segmentos pesquisados. O 
Índice de Situação Atual 
avançou 2,1 pontos, enquanto o 
Índice de Expectativas subiu 1,9 
ponto. (Foto: Rovena Rosa/Agên-
cia Brasil)

Receita 
recebe mais 

de 36
milhões de 
declarações 
do Imposto 
de Renda

Índices de Confiança de Serviços e 
do Comércio sobem em maio
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 O varejo paranaense acumu-
lou alta de 4,24% no primeiro trime-
stre do ano, conforme dados da 
Pesquisa Conjuntural da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio PR). 
Os setores de maior destaque foram 
vestuário e tecidos, com elevação de 
39,12%, e calçados, com aumento 
de 37,11% nas vendas na compara-
ção com o mesmo período de 2021.
 De acordo com o coorde-
nador de Desenvolvimento Empre-
sarial da Fecomércio PR, Rodrigo 
Schmidt, tais resultados atenuam as 
perdas sofridas por esses ramos ao 
longo da pandemia, os mais impact-
ados pelo isolamento social, não só 
pelos sucessivos fechamentos e 
redução dos clientes nas lojas, mas 

também pela própria ausência de 
eventos e situações sociais que 
ensejavam por roupas ou calçados 
novos. “O mês de março de 2022 foi 
bastante favorável para os segmen-
tos de vestuário, tecidos e calçados 
devido ao retorno da circulação de 
pessoas e a volta às aulas e ao 
trabalho presenciais. Devemos lem-
brar ainda que em março de 2021 
as vendas foram muito ruins, 
considerando que foi o mês que 
concentrou o maior número de 
óbitos em todo o período da pan-
demia e, consequentemente, 
sendo considerado o auge da crise 
sanitária no Brasil”, avalia Schmidt. 
 Na comparação com março 
do ano passado, esses dois setores 
deram um salto: o ramo de 

vestuário e tecidos cresceu 
78,15% e as lojas de calçados 
registram vendas 50,63% maiores.
 O ramo de óticas, cine-fo-
to-som também teve bom 
desempenho no mês de março 
na comparação com o mesmo 
mês de 2021, com aumento de 
48,44%, bem como as lojas de 
departamentos, com elevação de 
36,66%. De modo geral, o comér-
cio cresceu 10,61% na variação 
anual. Apenas os setores de 
farmácias e supermercados apre-
sentaram redução, diante do 
abrupto aumento da demanda 
por medicamentos e artigos de 
primeira necessidade durante os 
meses mais críticos da crise sani-
tária. (Fecomércio)

Varejo paranaense acumula 
alta de 4,24% no primeiro 

trimestre

 O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
avançou 2,9 pontos de abril para 
maio deste ano. Essa foi a terceira 
alta consecutiva do indicador, que 
atingiu 97,4 pontos, em uma 
escala de 0 a 200 pontos, o maior 
nível desde outubro de 2021 
(100,4 pontos).  
 O ICE consolida os índices 
de confiança de empresários 
brasileiros de quatro setores 

pesquisados pela FGV: indústria, 
construção, serviços e comércio.
O Índice da Situação Atual, que 
mede a percepção sobre o 
presente, subiu 2,4 pontos e atin-
giu 98,1 pontos. O Índice de 
Expectativas, que mede a confi-
ança no futuro, atingiu o mesmo 
patamar, após avançar 3,7 
pontos.
 Entre os quatro setores, o 
melhor resultado do ICE na 
passagem de abril para maio foi 

registrado pelo comércio, que 
teve alta de 7,4 pontos. Apesar 
disso, o segmento ainda tem a 
menor confiança: 93,3 pontos.
 Com alta de 2,3 pontos 
de abril para maio, a indústria 
continua com a maior confiança 
(99,7 pontos). Os serviços subi-
ram 2,1 pontos e chegaram a 
98,3 pontos. A construção foi o 
único setor com queda de abril 
para maio (-1,4 ponto) e chegou 
a 96,3 pontos. (Agência Brasil)

Confiança dos empresários sobe pelo 
terceiro mês seguido



 

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           

 0,48         -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                             

0,23

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

8,96

34,54

35,76

8,34

9,22

1,33

0,81

0,11

0,60

0,53

0,60

0,31

4,61

6,42

6,97

4,29

4,49

11,75

12,27

13,51

14,65

12,13

12,46

3,32

              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

FEV

0,90

2,01

1,87

0,54

0,67

0,74

MAR

1,28

2,37

1,83

1,62

1,71

0,935

ABRIL

1,62

0,41

1,41

1,06

1,04

0,84


