
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.566,61 - -

De 1.566,62 até 2.347,85 7,5% 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15% 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,5% 528,37

Acima de 3.911,63 27,5% 723,95

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

06/12   0,5849 09/12   0,5690%          
07/12 0,5421 10/12   0,6056%
08/12   0,5370 11/12  0,6009%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,99% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,8143  R$ 1,8158
Câmbio paralelo R$ 1,85 R$ 1,94
Câmbio turismo/BB R$ 1,7533 R$ 1,9217

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3374
Cotação Turismo R$ 2,3079        R$ 2,5173

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 99,18

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Salário-de-contribuição (R$) Alíquotas (%)*

Até 1.106,90 8,00

De 1.106,91 até 1.844,83 9,00

De 1.844,84 até 3.689,66 11,00
Acima de 3.689,67 11,00

Pagamentos Encargos Previdenciários
- Para a competência do mês de janeiro/11, as pessoas jurídicas têm prazo para recolhimento até

20/02/11 e as pessoas físicas até 15/02/11. Após o vencimento será feita cobrança de multa de 4% a 100%, con-
forme situação de atraso e juros Selic.

* Para empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurados, apartir de janeiro de 2011

IMPOSTOS

Contribuinte Individual e Facultativo
Para os segurados contribuintes individual e facultativo que optarem pelo Plano Simplificado da Previdência

o valor da contribuição deverá ser de 11,00% para quem recebe até um salário mínimo (R$ 545,00) e para quem rece-
be acima de R$ 545,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite ao limite máximo de contribuição
(R$ 545,00 a 3.689,66).

Contribuinte Autônomo
- Quem recebe de pessoa física recolhe por meio de carnê, com alíquota de 20,00% sobre o valor recebido,

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 109,00) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 737,93).
- Quem recebe de pessoa jurídica recolhe por meio de GPS, com alíquota de 11,00% sobre o valor recebido,

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 59,95) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 405,86).
- Quem recebe de pessoa jurídica e pessoa física recolhe por meio de GPS com alíquota de 11,00% sobre o

valor recebido, respeitando o limite máximo de R$ 3.686,66 (R$ 405,86), caso não atingir o teto máximo de (R$ 737,93)
a diferença deverá ser recolhida através de via carnê

- Os segurados e contribuintes individuais (autônomos que trabalham por conta própria) que optarem pela ex-
clusão do direito da aposentadoria por contribuição poderão contribuir com 11,00% sobre o valor do salário mínimo (R$
538,15 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 56,50
Itiquira 57,60
Rondonópolis 57,35
Sorriso 56,58
Alto Garças 57,58
Primavera 54,52
Campo Verde 57,20
Nova Mutum 56,70

Soja (sc 60 kg) Sorriso 40,00 
Campo Verde 42,15
Primavera 41,50 
Sapezal 38,10 
Lucas do Rio Verde 39,30
Rondonópolis 42,50 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,00 
Rondonópolis 20,70
Tangará da Serra 19,00 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 26,95
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,50

Cuiabá 26,99
Rondonópolis 86,15

Boi Gordo (@ - 15kg) Tangará da Serra 87,25
Cuiabá 87,08
Cuiabá 87,25
Agua Boa 84,40

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 81,95
Juara 85,50
Alta Floresta 85,70

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 13/12

Autônomos
13/12/2011

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Outubro 0,53 0,39 0,32 0,43

Setembro 0,65 0,25 0,45 0,53

Agosto 0,44 0,39 0,42 0,37

Julho -0,12 0,30 0,00 0,16

Junho -0,18 0,01 0,22 0,15

Maio 0,43 0,31 0,57 0,47

Abril 0,45 0,70 0,72 0,77

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 34,95

Indicadores

SISSY CAMBUIM

DA REDAÇÃO

Apesar de ter lançado um pa-
cote de simplificações, a Receita
Federal passa a ser mais rigorosa no
controle fiscal. Agora, as empresas
também estão sujeitas à malha fina,
ou seja, o cruzamento de dados pa-
ra checar as informações prestadas
pelas pessoas jurídicas, como notas
fiscais de entrada e saída.

De acordo com o auditor-
chefe do Serviço de Orientação e
Análise Tributária (Seort) da Re-
ceita em Mato Grosso, Paulo Sér-
gio Miranda, a medida permitirá
maior controle contra a sonega-
ção. Ele explica que, ao cruzar os
dados, por exemplo, das notas fis-
cais emitidas pela empresa, com o
seu faturamento, será possível ob-
servar se este contribuinte está
omitindo ou não receita.

Até então, este rigor era apli-
cado somente aos contribuintes
pessoa física. No caso das empre-
sas, para fazer o cruzamento dessas
informações era necessária a inter-
venção humana. Com a otimização
do sistema, isso se tornou mais prá-
tico. A partir de 2012, todas as in-

formações serão emitidas por meio
do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), cuja base de dados
já permite, atualmente, o acesso aos
dados, tanto do Fisco federal, como
dos estaduais, bem como a troca de
informação entre os mesmos sem a
necessidade prévia de solicitação
por parte da Receita.

Fim da papelada - Para os
contribuintes brasileiros, a princi-
pal vantagem do procedimento é a
agilidade. Dados da própria Receita
indicam que, em alguns casos, as
pessoas jurídicas chegavam a levar
mais de 200 horas para preencher a
declaração.

Outra facilidade para as em-
presas para o próximo ano é a ex-
tinção do Demonstrativo de Notas
Fiscais (DNF), da Declaração de
Crédito Presumido de Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI)
e do Imposto Territorial Rural
(DITR) para os isentos. Em 2014,
as pessoas jurídicas não precisarão
mais fazer a declaração anual do
Simples Nacional e, em 2014, a De-
claração de Informações Econômi-
co-Fiscais de Pessoa Jurídica
(DIPJ). (Leia mais na Página 3).

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) em Mato Grosso poderá au-
mentar 202,42% com as alterações no
regime de tributação sobre as indús-
trias processadoras de soja, aprovadas
no último mês de outubro, subindo de R$
206 milhões em 2010 para R$ 623 milhões
em 2012, segundo cálculos da Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
(Abiove). Mas, com a vigência da Lei Kan-
dir, que isenta o ICMS dos produtos e servi-
ços destinados à exportação, o Fisco estadual
não alcançará esses números. Medidas fis-
cais para o setor foram discutidas nesta terça-
feira (13), em reunião realizada na sede da
Secretaria de Fazenda (Sefaz) com represen-
tantes da Abiove, Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso (Famato) e da Fe-
deração das Indústrias (Fiemt). Por enquan-
to, nenhuma decisão será tomada.

Nova reunião sobre o assunto foi agen-
dada para o dia 21 deste mês. Até lá, um gru-
po de trabalho criado para analisar as expor-
tações do farelo de soja e óleo vegetal anali-
sará os resultados que possam justificar ou
não a alteração na cobrança do imposto. Se-
cretário geral da Abiove, Fábio Trigueirinho,
explica que a tributação inviabiliza a susten-
tação das indústrias do setor, o que provoca-
ria aumento das exportações da soja in natu-
ra. “Sai mais barato exportar a soja em grão
do que processar para vender no mercado in-
terno”. Enfraquecendo o mercado local,
completa, perde-se competitividade e o pro-
dutor ficará totalmente dependente da expor-
tação. Atualmente, a produção mato-grossen-
se de soja alcança 20,4 milhões de toneladas. 

Deste volume, 9,3 milhões (t) são des-

tinadas ao mercado interna-
cional e outras 9,3 milhões
(t) são processadas pelas in-
dústrias, que convertem 7,4
milhões (t) em farelo de so-
ja e 1,85 milhão (t) em
óleo de soja. Maior parte
do farelo produzido, cerca
de 4,2 milhões (t), tam-
bém é destinada à expor-
tação. Óleo é reservado à
produção de biodiesel, em
uma proporção de 700 mil
(t) e mais 350 mil (t) são
exportados. 

Com as novas medi-
das tributárias, a indústria
deve reduzir o processa-
mento em pelo menos 4
milhões de toneladas, pas-
sando a processar 43% a
menos do que o volume
atual, segundo secretário
geral da Abiove. Na análi-
se do superintendente da Federação da
Agricultura e Pecuária (Famato), Seneri
Paludo, os sojicultores mato-grossenses
perderão R$ 1,79 por saca de soja comercia-
lizada, algo equivalente a 5% sobre o valor
total da saca, se mantidos esses impostos.
Além disso, acrescenta, sem alternativa para
esmagar o grão, os sojicultores ficam sem ter
para quem vender no mercado interno. 

Industrialização - Nos últimos 5
anos, a capacidade de processamento de soja
das indústrias implantadas em Mato Grosso
aumentou 179.900%, saltando de 20 tonela-
das por dia, em 2005, para 36 mil toneladas
diárias em 2010. No município de Sorriso,
maior produtor de soja do país, há cerca de
100 empresas que comercializam produtos
derivados da soja, conforme o secretário mu-

nicipal de Indústria, Comércio e Turismo,
Zilton Mariano de Almeida. 

Indústrias produtoras de biodiesel ins-
taladas na localidade são 5. Prefeitura local
aguarda para o fim desta semana o desfecho
de negociação para implantação de outra in-
dústria produtora de biodiesel, que anteci-
pou intenção de investir R$ 100 milhões.
“As indústrias esmagadoras de soja têm

procurado essa região para se instalar, por
ser uma das principais produtoras, mas com
essa alteração na cobrança do ICMS, deve
atrapalhar os investimentos”. Almeida lem-
bra que a planta industrial da Caramuru Ali-
mentos, com previsão para ser ampliada a
partir do início de 2012, deve ser revista.
“Estive conversando com os empresários e
comentaram sobre essas mudanças”.

ICMS SOBRE A SOJA Mudança na tributação para as indústrias provocou reação; um grupo de trabalho foi criado

Jonne Roriz/AE

Esmagadoras preveem aumento na exportação de soja in natura, reduzindo a competitividade e verticalização da produção de MT

Política tributária de MT
é pauta de discussões

DA REDAÇÃO DO GD

Insatisfeitos com a Secre-
taria de Fazenda (Sefaz), a sec-
cional de Mato Grosso da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
Conselho Regional de Contabili-
dade (CRC), Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Infor-
mações e Pesquisas
de Mato Grosso
(Sescon) e Sindica-
to dos Profissionais
de Contabilidade
(Sincon) assinaram um
acordo de cooperação técni-
ca nesta terça-feira (13) com o
objetivo de viabilizar e aprimorar
as políticas tributárias do Estado.

Como primeira meta, o
grupo realizará um estudo para
propor à Sefaz a retirada da obri-
gatoriedade da emissão de Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) para to-
das as empresas de Mato Grosso
a partir de 2012. No entanto, a se-

cretaria informou que ainda não
existe qualquer norma ou portaria
que determine essa obrigação. A
emissão das NF-e passou a ser
implantada no Estado em 2008 e
a exigência torna-se obrigatória
por meio de um escalonamento
de acordo com o porte, atividade
e arrecadação de cada empresa.

A medida das entida-
des demonstra um cer-

to clima de apreen-
são. A principal re-
clamação das em-
presas e profissio-

nais de contabilida-
de é em relação à

emissão de normas e por-
tarias por parte da Sefaz, o que,
segundo o presidente do Sescon,
tem prejudicado o trabalho. 

Para o presidente da OAB,
Cláudio Stábile, a iniciativa é o
primeiro passo para começar
2012 com mais rigor na fiscaliza-
ção das ações tributárias e fazer
com que outras entidades afeta-
das se juntem ao grupo. (SC)

MAIS CONTROLE 

Receita implanta malha fina para as empresas

Otmar de Oliveira/Arquivo

Auditor da Receita diz que medidas visam reduzir a sonegação

C economia2 A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2011

VÁRIAS ENTIDADES

Processamento 
de Soja saltou
179.900% em 
MT de 2005 para 2010

Arrecadação pode subir 202%


