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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Junho de 2021
Data, Hora e Local: Ao dia 09 de junho de 2021, às 18:00 horas, na sede social da Pagcerto Soluções em Paga-
mento S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, na Rua Riachuelo, n° 1200, São José, 
CEP 49.015-160. Presença: Acionista titular de ações representando a totalidade do capital social e votante da Com-
panhia, conforme verifi cado no Livro de Presença de Acionistas. Convocação e Publicações: Dispensadas as for-
malidades de convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“LSA”). Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fernando Biancardi Cirne, como “Presiden-
te”; que convidou o Sr. Rafael Chamas Alves, para atuar como “Secretário”. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) con-
signação da renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) extinção do Conselho de 
Administração da Companhia; (iii) transformação da Companhia em Sociedade Limitada Unipessoal; (iv) conversão 
da totalidade do capital social da Companhia em quotas de Sociedade Limitada Unipessoal; (v) alteração da denomi-
nação social; (vi) adaptação e consolidação do contrato social da Sociedade Limitada Unipessoal; (vii) eleição dos no-
vos diretores e a reeleição dos atuais diretores; e (viii) autorização para os administradores realizarem todos os atos 
necessários para a transformação da Companhia em Sociedade Limitada Unipessoal, além de, respeitados os precei-
tos legais supervenientes, dispensar as publicações dos documentos “Anexos” ao presente ato solene. Deliberações: 
Após detidos exame e discussão das matérias constantes da “Ordem do Dia” supra, a Única acionista delibera e con-
substancia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sobre as matérias acima declinadas e resolve o quanto segue: 
(i) consignar a renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: (a) o Conse-
lheiro Sem Designação Específi ca: Arthur da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade - RG n° 38121999 SSP/SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) 
sob o n° 697.107.752-00, residente e domiciliado na Rua Major José Joaquim Pereira Lobo, n° 100, Torre Atalaia, apto. 
504, na cidade de Aracajú, estado de Sergipe, CEP 49.032-153 (“Arthur Barbosa”); (b) a Conselheira Investidora: Ana 
Luiza Gonçalves Ferreira da Silva, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG n° 7.123.198 SDS/PE, inscrito no CPF/ME sob o n° 048.799.634-88, residente e domiciliada na cidade de Re-
cife, estado de Pernambuco, com endereço na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, n° 1619, apto. 1401, Jaqueira CEP 
52.050-020 (“Ana Silva”); e (c) o Conselheiro Independente: Bartholomeu Antonio Gonzaga Machado Ribei-
ro, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.597.470 SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob 
o n° 529.867.998-68, residente e domiciliado na cidade de Itapecerica da Serra, estado de São Paulo, na Rua da Ilha, 
nº 1210, Chácara Recanto Bela Vista, CEP 06.850-000 (“Bartholomeu Ribeiro”). a) Os conselheiros ora renunciantes 
declaram não ter qualquer valor a receber, dar ou pagar a Companhia, a qualquer título, e concedem à Companhia, 
seus acionistas e administradores, a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qual-
quer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício dos cargos que ora renunciam. b) Os conselheiros ora renun-
ciantes, renunciam a seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de renúncia constantes do Anexo I à 
presente Ata. (ii) Em ato contínuo, conforme autorizado pelo artigo 138 da LSA, extinguir o Conselho de Administra-
ção da Companhia. (iii) Alterar o tipo societário da Companhia, com base no artigo 220 da LSA, transformando a Com-
panhia de Sociedade Anônima Fechada em Sociedade Limitada Unipessoal passando esta a ser regida pela Lei n° 
10.406 de 10 de janeiro 2002 (“Código Civil”) e, supletivamente, pela LSA. (iv) Em razão das deliberações tomadas 
no item acima, aprovar a conversão da totalidade do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integraliza-
do no valor de R$ 2.000.003,00 (dois milhões e três reais), representado por 285.700 (duzentas e oitenta e cinco mil 
e setecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$2.000.003,00 (dois milhões e três reais), pa-
ritariamente representado por 2.000.003 (duas milhões e três) quotas sociais, cada uma no valor nominal de R$ 1,00 
(um real). Dessa forma, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Cláusula 5ª - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de 
R$ 2.000.003,00 (dois milhões e três reais), representado por 2.000.003 (duas milhões e três) quotas sociais, cada uma 
com o valor nominal de R$ 1,00 (um real), todas detidas por sua única sócia, a Organisys Software S.A. (em transfor-
mação para sociedade limitada), inscrita no CNPJ/ME sob o n° 01.056.417/0001-39.” (v) Em razão da transformação 
aprovada acima, a acionista resolve aprovar a alteração da denominação social da Companhia de acordo com o Arti-
go 1.052 e seguintes do Código Civil de Pagcerto Soluções em Pagamento S.A. para Pagcerto Soluções em Pagamen-
to Ltda. Dessa forma, a Cláusula 1ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláu-
sula 1ª - A Pagcerto Soluções em Pagamento Ltda. (“Sociedade”) e uma Sociedade Unipessoal Limitada que 
se rege pelo presente Contrato, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro 2002 (“Código Civil”) e supletivamente pela Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).”(vi) Aprovar a eleição dos 
seguintes membros para a Diretoria da Sociedade: a) Sr. Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administra-
dor, portador da Cédula de Identidade RG n° 43.667.009 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n° 327.106.788-02, residen-
te e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Itapaiúna, n° 2.434, 
Bairro Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, eleito para o cargo de Diretor Financeiro; b) Sr. Fernando Biancardi 
Cirne, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.693.914-5 (SSP/SP) e ins-
crito no CPF/ME sob o n° 169.278.538-98, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Rua Itapaiúna, n° 2.434, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, eleito para o cargo de Dire-
tor Geral; c) Sr. Antônio Régis Nodari, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, bacharel em 
informática, portador da Cédula de Identidade RG n° 103.208.143-1 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 433.193.190-
00, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na 
cidade de Bento Gonçalves, estado de Rio Grande do Sul, na Rua Olavo Bilac, n° 914, sala 101, Imigrante, CEP 95.702-
000, eleito para o cargo de Diretor Presidente; e d) Sr. Marcelo Navarini, brasileiro, casado sob o regime de co-
munhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade - RG n° 7055353754 SSP/RS, inscrito no CPF/
ME sob o n° 940.098.990-34, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, estado do Rio Grande do Sul, Tra-
vessa Manaus, 109 bloco A - apto 802, Cidade Alta, CEP 95700-356, reeleito para a diretoria da Companhia, para ocu-
par o cargo de Diretor de Operações. A reeleição dos seguintes Diretores: e) Sr. Arthur da Cunha Barbosa, bra-
sileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade - RG n° 38121999 SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o n° 
697.107.752-00, residente e domiciliado na Rua Major José Joaquim Pereira Lobo, n° 100, Torre Atalaia, apto. 504, 
bairro Farolândia, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49.032-153, reeleito para o cargo de Diretor Sem 
Designação Específi ca; e f) Sr. Astolfo Marques Pinto Bandeira, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade - RG n° 1302643 SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o n° 996.761.505-25, residente e domiciliado 
na Av. Capitão Joaquim Martins Fontes, n° 324, Cond. Clube do Parque, Bloco Tramandaí, apto. 406, bairro Farolândia, 
na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49.032-016, reeleito para o cargo de Diretor Sem Designação Espe-
cífi ca. g) Os Diretores ora eleitos e reeleitos iniciam um mandato unifi cado, com duração de 3 (três) anos, contados 
a partir desta data, nos termos dos Termos de Posse constantes do Anexo II. Dessa forma, as Cláusulas 6ª e 7ª do Con-
trato Social da Sociedade passarão a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 6ª - Os negócios e assuntos da So-
ciedade serão exercidos (a) isoladamente pelo Diretor Presidente ou (b) por 2 (dois) ou mais diretores dentre o Diretor 
Presidente; o Diretor Financeiro, o Diretor de 0perações e o Diretor Geral, divididos em 2 (dois) grupos, conforme dis-
posto na Cláusula 7ª abaixo (“Diretores”). Os Diretores, quotistas ou não quotistas, serão pessoas naturais residentes 
no Brasil, eleitos para um mandato unifi cado com duracão de 3 (três) anos. Cláusula 7ª - Os profi ssionais a ocupa-
rem os cargos de Diretor serão eleitos, nomeados, indicados, destituídos, removidos ou substituídos, a qualquer mo-
mento, pela única sócia da Sociedade. Parágrafo 1º - A Sociedade será administrada pelos seguintes Diretores: (i) Di-
retor Presidente: Sr. Antônio Régis Nodari, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, bacharel 
em informática, portador da Cédula de Identidade RG n° 103.208.143-1 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físi-
cas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° 433.193.190-00, residente e domiciliado na cidade de Bento Gon-
çalves, estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Pessoa, n° 282, apartamento n° 403, Botafogo, CEP 95.700-594 
(“Antônio Nodari”); (ii) Diretor de Operações: Sr. Marcelo Navarini, brasileiro, casado em regime de comunhão par-
cial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 705.535.375-4 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o 
n° 940.098.998-34, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, estado do Rio Grande do Sul, Travessa Ma-
naus, 109 bloco A - apto. 802, Cidade Alta, CEP 95700-356 (“Marcelo Navarini” em conjunto com Antônio Nodari, os 
“Diretores Grupo A”) (iii) Diretor Financeiro: Sr. Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administrador, porta-
dor da Cédula de Identidade RG n° 43.667.009 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n° 327.106.788-02, com endereço co-
mercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Itapaiúna, n° 2.434, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05707-
001 (“Rafael Chamas”); (iv) Diretor Geral: Sr. Fernando Biancardi Cirne, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 22.693.914-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o n° 169.278.538-98, resi-
dente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, es-
tado de São Paulo, na Rua Itapaiúna, n° 2.434, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05.707-001 (“Fernando Cirne” e, em con-
junto com Rafael Chamas, os “Diretores Grupo B”); (v) Diretor Sem Designação Específi ca: Sr. Arthur da Cunha Bar-
bosa, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade - RG n° 38121999 (SSP/SE), inscrito no CPF/
ME sob o n° 697.107.752-00, residente e domiciliado na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, na Rua Major José Joa-
quim Pereira Lobo, n° 100, Torre Atalaia, apto. 504, bairro Farolândia, CEP 49.032-153 (“Arthur Barbosa”); e (vi) Dire-
tor Sem Designação Específi ca: Sr. Astolfo Marques Pinto Bandeira, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade - RG n° 1302643 (SSP/SE), inscrito no CPF/ME sob o n° 996.761.505-25, residente e domiciliado 
na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, na Av. Capitão Joaquim Martins Fontes, n° 324, Cond. Clube do Parque, Blo-
co Tramandaí, apto. 406, bairro Farolândia, na cidade de Aracaju, estado do Sergipe, CEP 49.032-016 (“Astolfo Bandei-
ra” e, em conjunto Arthur Barbosa, os “Diretores Grupo C”). Parágrafo 2° - Os Diretores, no exercício de suas ativi-
dades, deverão observar as leis aplicáveis, as disposições deste Contrato Social, bem como as deliberações da única 
sócia da Sociedade, durante o período em que permanecerem no cargo de Diretores da Sociedade. Parágrafo 3° - A 
única sócia da Sociedade determinará a remuneração anual (pro labore) referente aos serviços prestados pelos Dire-
tores à Sociedade, os quais poderãoo não receber remuneração da Sociedade caso também sejam administradores de 
outras sociedades do grupo econômico da Sociedade. Parágrafo 4° - Os Diretores estão dispensados de prestar caução 
em garantia de sua gestão. Parágrafo 5° - Os Diretores, quando eleitos, tomarão posse de seus cargos mediante as-
sinatura do: (i) respectivo instrumento de nomeação; ou (ii) instrumento particular de investidura, devendo a renúncia 
ao cargo ser comunicada por escrito à Sociedade e à sua única sócia.” (vii) Tendo em vista todas as deliberações aci-
ma, decide a acionista adaptar, reformular e consolidar o Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar confor-
me nova redação consolidada constante do Anexo III à presente Ata. (viii) Por fi m, autorizar a administração a prati-
car tempestivamente todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações tomadas na presente As-
sembleia Geral Extraordinária, estando dispensadas as publicações dos anexos à presente ata em observância aos pre-
ceitos legais supervenientes. Encerramento: nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi encerrada e lavra-
da a presente Ata expressa que, lida e aprovada, foi assinada pela única e atual acionista desta Companhia, a Orga-
nisys Software S.A. (em transformação para sociedade limitada), inscrita no CNPJ/ME sob o n° 01.056.417/0001-39 e, 
neste ato, representada por seus correspondentes representantes legais acima qualifi cados (Antônio Regis Nodari e 
Rafael Chamas Alves). Assinaturas: (a) Mesa: Fernando Biancardi Cirne, como Presidente e Rafael Chamas Alves 
como Secretário; e (b) Acionista: Organisys Software S.A. (em transformaçãoo para sociedade limitada) (por Antônio 
Regis Nodari e Rafael Chamas Alves). (c) Advogado: Anderson Rodrigues da Silva, inscrito na OAB/SP sob o n° 354.956. 
A presente e cópia fi el de ata lavrada em livro próprio da Companhia. Aracaju/SE, 09 de junho de 2021, as 18:00 ho-
ras. Mesa: Fernando Biancardi Cirne - Presidente, Rafael Chamas Alves - Secretário. Acionista: Organisys Softwa-
re S.A., Antonio Regis Nodari - Diretor Presidente, Rafael Chamas Alves - Diretor Financeiro. Visto do Advoga-
do: Anderson Rodrigues da Silva - OAB/SP n° 354.956. Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE nº 28200746051 
em 01.09.2021 e Protocolo: 210282061 de 05.08.2021. Aline Menezes de Souza - Secretária Geral.
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Prefeitos querem um 
novo arcabouço fiscal
Dez mil inscritos estarão hoje em Brasília para apresentar reivindicações

ESPLANADA
POR LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE              

O vindouro evento dos 100 dias do Governo federal O vindouro evento dos 100 dias do Governo federal O focará em obras de mobilidade e infraestrutura, 
conforme documento de posse da Coluna (veja no 
site). O Ministério dos Transportes, por exemplo, 
informou que injetou R$ 1,4 bilhão em obras nas BR-
116 (BA), BR-163 (PR) e outras, e que avança em 
revitalização de 251 km. O de Portos e Aeroportos 
liberou R$ 69 milhões para melhorias nas pistas de 
Itacoatiara (AM), Joaçaba (SC) e Maués (AM). O 
Ministério de Minas e Energia, de Alexandre Silveira, 
criou o Sistema Permanente de Gerenciamento 
de Crises, e promete R$ 3 bilhões para linhas de 
transmissão e subestações em oito Estados. 

Pacotão dos 100 dias

DÓLAR

  IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

INDICADORES  INDICADORES  

DEZEMBRO 2022
Dia18.......0,1159%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159% 
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%

JANEIRO     2023
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1159%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%

Dia17.......0,1159%
Dia18.......0,1159%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159%
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%
Dia31.......0,1159%

FEVEREIRO 2023
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1733%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%

  POUPANÇA  POUPANÇA

INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E 
INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E 
INSS - ASSALARIADOS,

TRABALHADORES AVULSOS

Contribuição - Aliquota

Até 1.212,00............................................7.50%

De R$ 1.212,01 a R$ 2.452,35.........................9,00%

De R$ 2.427,36  até R$ 3.641,03......................12,00%

De R$ 3.641,04  até R$ 7.087,22......................14,00%

Teto máximo de desconto = R$ 751,97

Fonte                                         Alíquota     

Dedução

Até R$1.903,98.........isento............... De 

R$1.903,99 a R$ 2.826,65...7,5%.....R$ 142,80. 

De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05...15% ......R$ 

354,80. De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68..22,5%...

R$ 636,13. A partir de R$ 4.664,68 ...........27,5%...

R$ 869,36.Dedução por dependentes.......R$189,59

JANEIRO 2022
Dia04................................0,1434%
Dia05................................0,1432%
Dia06................................0,1507%
Dia07................................0,1583%
Dia08................................0,1582%
Dia09................................0,1582%
Dia10................................0,1508%
Dia11................................0,1432%
Dia12................................0,1424%
Dia13................................0,1499%
Dia14................................0,1574%
Dia15................................0,1573%
Dia16................................0,1572%
Dia17................................0,1490%
Dia18................................0,1404%
Dia19................................0,1402%
Dia20................................0,1476%
Dia21................................0,1550%
Dia22................................0,1553%
Dia23................................0,1549%
Dia24................................0,1531%

SALÁRIO FAMÍLIA

Até R$ 907,77........................R$ 46,54.....1-Filho

De R$ 907,78 até R$ 1.364,43......R$ 32,80..... 2-Filhos

TBF

Comercial
C o m p r a           Ve n d a
R$ 5,135.............................R$5,192

Paralelo 
Compra              Venda
R$  4,950............................R$ 5,470

Turismo
Compra Venda
R$ 5,2.............................R$ 5,393

Municipalistas de diversas 
regiões do país desembar-
cam na capital da Repúbli-

ca para a 24ª Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios. Com ex-
pectativa de receber 10 mil partici-
pantes entre prefeitos, secretários 
municipais, vereadores, senadores, 
governadores, parlamentares es-
taduais e federais e ministros, as 
demandas das cidades para os Três 
Poderes estarão em discussão até 
quarta-feira (29).  

A abertura oficial será nesta 
terça-feira (28) e terá, segundo o 
presidente da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, Paulo Ziulkoski, 
a presença do vice-presidente da 
República, Geraldo Alckmin, além 
de ministros e dos presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-
MG). Na parte da tarde, uma mesa 
deverá reunir a equipe econômica 
do governo Lula - os ministros Fer-
nando Haddad (Fazenda) e Simone 
Tebet (Planejamento) -, além do 
secretário extraordinário da re-
forma tributária, Bernard Appy, e do 
relator do grupo que discute o tema 
na Câmara, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). Todos vão tratar da 
reforma tributária.

Pacto federativo

Nesta edição, considerada a 
maior de todas pela CNM, o 

tema central dos debates é o pacto 
federativo. Os prefeitos reclamam 
que ainda não foram chamados 
ao debate do novo arcabouço 
fiscal com o governo Lula e, 
segundo presidente da CNM, a 
reforma tributária só avançará 
se tiver o apoio dos prefeitos. "A 
reforma tributária só vai sair se os 
prefeitos apoiarem. Os deputados 
federais ouvem as suas bases", 
avaliou Ziulkoski.

Uma das principais defesas 
da CNM é uma mudança na legis-
lação para que o tributo fique na 
cidade onde houver o consumo. 
Atualmente, o dinheiro vai para o 
município da sede da empresa.

"Aqui está o fato gerador, aqui 
incide, gerou o tributo, aqui pagou 
e aqui ficou o recurso. Não tem 
cabimento da forma que está. Daria 
quase R$ 17 bilhões por ano que 
nós [prefeitos] estamos deixando 
de arrecadar", argumentou. 

Atualmente, duas Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) para 
a reforma tributária que tramitam 
no Congresso são defendidas pelo 
Ministério da Fazenda. Elas sug-
erem a unificação de vários tributos 
e não vão diminuir a arrecadação 
dos municípios, segundo o governo 
federal. O presidente da CNM afir-
mou que a PEC 110 tem boa parte 
das demandas dos municípios, mas 
que precisa de mais detalhes.

JORNAL DA CIDADEB-4 Economia/PolíticaArAcAju, terçA-feirA, 28 de mArço de 2023

Prefeitos querem um 
novo arcabouço fiscal
Dez mil inscritos estarão hoje em Brasília para apresentar reivindicações
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O vindouro evento dos 100 dias do Governo federal 
focará em obras de mobilidade e infraestrutura, 

conforme documento de posse da Coluna (veja no 
site). O Ministério dos Transportes, por exemplo, 
informou que injetou R$ 1,4 bilhão em obras nas BR-
116 (BA), BR-163 (PR) e outras, e que avança em 
revitalização de 251 km. O de Portos e Aeroportos 
liberou R$ 69 milhões para melhorias nas pistas de 
Itacoatiara (AM), Joaçaba (SC) e Maués (AM). O 
Ministério de Minas e Energia, de Alexandre Silveira, 
criou o Sistema Permanente de Gerenciamento 
de Crises, e promete R$ 3 bilhões para linhas de 
transmissão e subestações em oito Estados. 

VEM PRA(O) CAIXA  - As agências da Caixa Econômica 
Federal em Londrina, Maringá e Cascavel, cidades-pólo 
do Paraná, custam caro, muito caro ao Governo. O banco 
vai pagar R$ 50 milhões à Lince Segurança Patrimonial 
(contrato nº 2097/2023) para serviços de vigilância das 
dependências e de pessoas apenas nas unidades destas 
cidades. Haja... caixa.

OLHEIRO EM NATAL  - O ministro da Justiça, Flávio Dino, 
que visitou há dias a capital Natal onde presos tocaram 
terror nas ruas, de dentro das celas, sabe o que é presídio 
sem controle. Quando assumiu o Governo do Maranhão, 
descobriu que um perigoso detento tinha a chave da cela, 
e saía da cadeia toda noite, voltando a hora que quisesse.

TÃO LONGE, TÃO PERTO - Ex-governador do DF, Rodrigo 
Rollemberg (PSB) assumiu a Secretaria de Descarboniza-
ção no Ministério da Indústria e Comércio, nas mãos do 
PSB, mas está de olho num julgamento do TSE que pode 
lhe dar uma vaga para deputado federal nos próximos dias. 
Não só a ele, também a outros sete que tiveram mais votos 
que os titulares que entraram pelo cociente eleitoral. 

VIGIA CONTRA ALOPRADO - Depois dos atos criminosos 
do 8 de janeiro, agora quatro vigias se revezam 24 horas 
no terraço do Congresso Nacional para evitar invasão de 
aloprados. Só a Câmara dos Deputados já gastou R$ 52 
milhões com empresa de vigilância desde 2021. 

PAUTA INDUSTRIAL - A Confederação Nacional da In-
dústria lança hoje a 28ª edição da Agenda Legislativa da 
Indústria. O documento reúne 139 projetos, dos quais 12 
prioritários na Pauta Mínima da Indústria. Entre eles a Re-
forma Tributária, o aprimoramento da lei do licenciamento 
ambiental, a regulamentação do mercado de crédito de 
carbono, a modernização do setor elétrico. “A reindustria-
lização é imprescindível para o Brasil voltar a crescer de 
forma consistente e sustentável”, diz o presidente da CNI, 
Robson de Andrade. 

ESPLANADEIRA - Depois de 10 anos, Fernando Peregri-
no se despede do comando do CONFIES para assumir 
como chefe de gabinete da Finep. # Cotado para o STF, o 
professor da PUC-SP Pedro Serrano lança livro no Ceará 
sobre questões históricas do Supremo. # CRQ-RJ, CFQ e 
ABIPLA farão workshop para jornalistas, influenciadores e 
profissionais da limpeza no dia 3 de abril  # Melhores do 
Ano Hípico 2022 foram homenageados em cerimônia no 
PAMPA Fest. # Representado pelo CRAI, Sefras participa 
da revisão da Lei de Migração # Sesc Goiás tem inscrições 
abertas para cursinho pré-vestibular gratuito # Leonardo 
Monasterio analisa hoje os impactos da IA no trabalho em 
webinário do Instituto Millenium.

Pacotão dos 100 dias

08 12 33 47 65

Concurso - 6109 -25/03/2023Concurso -  2577 - 25/03/2023
MEGA-SENA  
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Concurso - 2772  - 25/03/2023
LOTOFÁCIL

Concurso -  2498 - 25/03/2023
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07 09 12 27 43 44

  

Fontes: FGV/IBGE/BANCO CENTRAL/FIPE/SEFAZ/SE

  SALÁRIO MÍNIMO
R$ 1.302,00

DÓLAR

  IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 

INDICADORES

DEZEMBRO 2022
Dia18.......0,1159%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159% 
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%

JANEIRO     2023
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1159%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%
Dia11.......0,1159%
Dia12.......0,1159%
Dia13.......0,1159%
Dia14.......0,1159%
Dia15.......0,1159%
Dia16.......0,1159%

Dia17.......0,1159%
Dia18.......0,1159%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159%
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%
Dia31.......0,1159%

FEVEREIRO 2023
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1733%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%
Dia11.......0,1159%
Dia12.......0,1159%
Dia13.......0,1159%
Dia14.......0,1159%
Dia15.......0,1159%

  POUPANÇA

INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E 
TRABALHADORES AVULSOS

Contribuição - Aliquota

Até 1.212,00............................................7.50%

De R$ 1.212,01 a R$ 2.452,35.........................9,00%

De R$ 2.427,36  até R$ 3.641,03......................12,00%

De R$ 3.641,04  até R$ 7.087,22......................14,00%

Teto máximo de desconto = R$ 751,97

Fonte                                         Alíquota     

Dedução

Até R$1.903,98.........isento............... De 

R$1.903,99 a R$ 2.826,65...7,5%.....R$ 142,80. 

De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05...15% ......R$ 

354,80. De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68..22,5%...

R$ 636,13. A partir de R$ 4.664,68 ...........27,5%...

R$ 869,36.Dedução por dependentes.......R$189,59

JANEIRO 2022
Dia04................................0,1434%
Dia05................................0,1432%
Dia06................................0,1507%
Dia07................................0,1583%
Dia08................................0,1582%
Dia09................................0,1582%
Dia10................................0,1508%
Dia11................................0,1432%
Dia12................................0,1424%
Dia13................................0,1499%
Dia14................................0,1574%
Dia15................................0,1573%
Dia16................................0,1572%
Dia17................................0,1490%
Dia18................................0,1404%
Dia19................................0,1402%
Dia20................................0,1476%
Dia21................................0,1550%
Dia22................................0,1553%
Dia23................................0,1549%
Dia24................................0,1531%
Dia25................................0,1412%
Dia26................................0,1486%
Dia27................................0,1561%
Dia28................................0,1636%
Dia29................................0,1640%
Dia30................................0,1637%
Dia31................................0,1563%

SALÁRIO FAMÍLIA

Até R$ 907,77........................R$ 46,54.....1-Filho

De R$ 907,78 até R$ 1.364,43......R$ 32,80..... 2-Filhos

TBF

Comercial
C o m p r a           Ve n d a
R$ 5,135.............................R$5,192

Paralelo 
Compra              Venda
R$  4,950............................ R$ 5,470

Turismo
Compra Venda
R$ 5,2.............................R$ 5,393

Municipalistas de diversas 
regiões do país desembar-
cam na capital da Repúbli-

ca para a 24ª Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios. Com ex-
pectativa de receber 10 mil partici-
pantes entre prefeitos, secretários 
municipais, vereadores, senadores, 
governadores, parlamentares es-
taduais e federais e ministros, as 
demandas das cidades para os Três 
Poderes estarão em discussão até 
quarta-feira (29).  

A abertura oficial será nesta 
terça-feira (28) e terá, segundo o 
presidente da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, Paulo Ziulkoski, 
a presença do vice-presidente da 
República, Geraldo Alckmin, além 
de ministros e dos presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-
MG). Na parte da tarde, uma mesa 
deverá reunir a equipe econômica 
do governo Lula - os ministros Fer-
nando Haddad (Fazenda) e Simone 
Tebet (Planejamento) -, além do 
secretário extraordinário da re-
forma tributária, Bernard Appy, e do 
relator do grupo que discute o tema 
na Câmara, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). Todos vão tratar da 
reforma tributária.

Pacto federativo

Nesta edição, considerada a 
maior de todas pela CNM, o 

tema central dos debates é o pacto 
federativo. Os prefeitos reclamam 
que ainda não foram chamados 
ao debate do novo arcabouço 
fiscal com o governo Lula e, 
segundo presidente da CNM, a 
reforma tributária só avançará 
se tiver o apoio dos prefeitos. "A 
reforma tributária só vai sair se os 
prefeitos apoiarem. Os deputados 
federais ouvem as suas bases", 
avaliou Ziulkoski.

Uma das principais defesas 
da CNM é uma mudança na legis-
lação para que o tributo fique na 
cidade onde houver o consumo. 
Atualmente, o dinheiro vai para o 
município da sede da empresa.

"Aqui está o fato gerador, aqui 
incide, gerou o tributo, aqui pagou 
e aqui ficou o recurso. Não tem 
cabimento da forma que está. Daria 
quase R$ 17 bilhões por ano que 
nós [prefeitos] estamos deixando 
de arrecadar", argumentou. 

Atualmente, duas Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) para 
a reforma tributária que tramitam 
no Congresso são defendidas pelo 
Ministério da Fazenda. Elas sug-
erem a unificação de vários tributos 
e não vão diminuir a arrecadação 
dos municípios, segundo o governo 
federal. O presidente da CNM afir-
mou que a PEC 110 tem boa parte 
das demandas dos municípios, mas 
que precisa de mais detalhes.

JORNAL DA CIDADEB-4 Economia/PolíticaArAcAju, terçA-feirA, 28 de mArço de 2023

Prefeitos querem um 
novo arcabouço fiscal
Dez mil inscritos estarão hoje em Brasília para apresentar reivindicações
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O vindouro evento dos 100 dias do Governo federal 
focará em obras de mobilidade e infraestrutura, 

conforme documento de posse da Coluna (veja no 
site). O Ministério dos Transportes, por exemplo, 
informou que injetou R$ 1,4 bilhão em obras nas BR-
116 (BA), BR-163 (PR) e outras, e que avança em 
revitalização de 251 km. O de Portos e Aeroportos 
liberou R$ 69 milhões para melhorias nas pistas de 
Itacoatiara (AM), Joaçaba (SC) e Maués (AM). O 
Ministério de Minas e Energia, de Alexandre Silveira, 
criou o Sistema Permanente de Gerenciamento 
de Crises, e promete R$ 3 bilhões para linhas de 
transmissão e subestações em oito Estados. 

VEM PRA(O) CAIXA  - As agências da Caixa Econômica 
Federal em Londrina, Maringá e Cascavel, cidades-pólo 
do Paraná, custam caro, muito caro ao Governo. O banco 
vai pagar R$ 50 milhões à Lince Segurança Patrimonial 
(contrato nº 2097/2023) para serviços de vigilância das 
dependências e de pessoas apenas nas unidades destas 
cidades. Haja... caixa.

OLHEIRO EM NATAL  - O ministro da Justiça, Flávio Dino, 
que visitou há dias a capital Natal onde presos tocaram 
terror nas ruas, de dentro das celas, sabe o que é presídio 
sem controle. Quando assumiu o Governo do Maranhão, 
descobriu que um perigoso detento tinha a chave da cela, 
e saía da cadeia toda noite, voltando a hora que quisesse.

TÃO LONGE, TÃO PERTO - Ex-governador do DF, Rodrigo 
Rollemberg (PSB) assumiu a Secretaria de Descarboniza-
ção no Ministério da Indústria e Comércio, nas mãos do 
PSB, mas está de olho num julgamento do TSE que pode 
lhe dar uma vaga para deputado federal nos próximos dias. 
Não só a ele, também a outros sete que tiveram mais votos 
que os titulares que entraram pelo cociente eleitoral. 

VIGIA CONTRA ALOPRADO - Depois dos atos criminosos 
do 8 de janeiro, agora quatro vigias se revezam 24 horas 
no terraço do Congresso Nacional para evitar invasão de 
aloprados. Só a Câmara dos Deputados já gastou R$ 52 
milhões com empresa de vigilância desde 2021. 

PAUTA INDUSTRIAL - A Confederação Nacional da In-
dústria lança hoje a 28ª edição da Agenda Legislativa da 
Indústria. O documento reúne 139 projetos, dos quais 12 
prioritários na Pauta Mínima da Indústria. Entre eles a Re-
forma Tributária, o aprimoramento da lei do licenciamento 
ambiental, a regulamentação do mercado de crédito de 
carbono, a modernização do setor elétrico. “A reindustria-
lização é imprescindível para o Brasil voltar a crescer de 
forma consistente e sustentável”, diz o presidente da CNI, 
Robson de Andrade. 

ESPLANADEIRA - Depois de 10 anos, Fernando Peregri-
no se despede do comando do CONFIES para assumir 
como chefe de gabinete da Finep. # Cotado para o STF, o 
professor da PUC-SP Pedro Serrano lança livro no Ceará 
sobre questões históricas do Supremo. # CRQ-RJ, CFQ e 
ABIPLA farão workshop para jornalistas, influenciadores e 
profissionais da limpeza no dia 3 de abril  # Melhores do 
Ano Hípico 2022 foram homenageados em cerimônia no 
PAMPA Fest. # Representado pelo CRAI, Sefras participa 
da revisão da Lei de Migração # Sesc Goiás tem inscrições 
abertas para cursinho pré-vestibular gratuito # Leonardo 
Monasterio analisa hoje os impactos da IA no trabalho em 
webinário do Instituto Millenium.

Pacotão dos 100 dias

08 12 33 47 65

Concurso - 6109 -25/03/2023Concurso -  2577 - 25/03/2023
MEGA-SENA  

L O T E R I A S

Concurso - 2446 - 24/03/2023
LOTOMANIA

Concurso - 2772  - 25/03/2023
LOTOFÁCIL

Concurso -  2498 - 25/03/2023
DUPLA SENA
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07 09 12 27 43 44

  

Fontes: FGV/IBGE/BANCO CENTRAL/FIPE/SEFAZ/SE

  SALÁRIO MÍNIMO
R$ 1.302,00

DÓLAR

  IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 

INDICADORES

DEZEMBRO 2022
Dia18.......0,1159%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159% 
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%

JANEIRO     2023
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1159%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%
Dia11.......0,1159%
Dia12.......0,1159%
Dia13.......0,1159%
Dia14.......0,1159%
Dia15.......0,1159%
Dia16.......0,1159%

Dia17.......0,1159%
Dia18.......0,1159%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159%
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%
Dia31.......0,1159%

FEVEREIRO 2023
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1733%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%
Dia11.......0,1159%
Dia12.......0,1159%
Dia13.......0,1159%
Dia14.......0,1159%
Dia15.......0,1159%

  POUPANÇA

INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E 
TRABALHADORES AVULSOS

Contribuição - Aliquota

Até 1.212,00............................................7.50%

De R$ 1.212,01 a R$ 2.452,35.........................9,00%

De R$ 2.427,36  até R$ 3.641,03......................12,00%

De R$ 3.641,04  até R$ 7.087,22......................14,00%

Teto máximo de desconto = R$ 751,97

Fonte                                         Alíquota     

Dedução

Até R$1.903,98.........isento............... De 

R$1.903,99 a R$ 2.826,65...7,5%.....R$ 142,80. 

De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05...15% ......R$ 

354,80. De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68..22,5%...

R$ 636,13. A partir de R$ 4.664,68 ...........27,5%...

R$ 869,36.Dedução por dependentes.......R$189,59

JANEIRO 2022
Dia04................................0,1434%
Dia05................................0,1432%
Dia06................................0,1507%
Dia07................................0,1583%
Dia08................................0,1582%
Dia09................................0,1582%
Dia10................................0,1508%
Dia11................................0,1432%
Dia12................................0,1424%
Dia13................................0,1499%
Dia14................................0,1574%
Dia15................................0,1573%
Dia16................................0,1572%
Dia17................................0,1490%
Dia18................................0,1404%
Dia19................................0,1402%
Dia20................................0,1476%
Dia21................................0,1550%
Dia22................................0,1553%
Dia23................................0,1549%
Dia24................................0,1531%
Dia25................................0,1412%
Dia26................................0,1486%
Dia27................................0,1561%
Dia28................................0,1636%
Dia29................................0,1640%
Dia30................................0,1637%
Dia31................................0,1563%

SALÁRIO FAMÍLIA

Até R$ 907,77........................R$ 46,54.....1-Filho

De R$ 907,78 até R$ 1.364,43......R$ 32,80..... 2-Filhos

TBF

Comercial
C o m p r a           Ve n d a
R$ 5,135.............................R$5,192

Paralelo 
Compra              Venda
R$  4,950............................ R$ 5,470

Turismo
Compra Venda
R$ 5,2.............................R$ 5,393

Municipalistas de diversas 
regiões do país desembar-
cam na capital da Repúbli-

ca para a 24ª Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios. Com ex-
pectativa de receber 10 mil partici-
pantes entre prefeitos, secretários 
municipais, vereadores, senadores, 
governadores, parlamentares es-
taduais e federais e ministros, as 
demandas das cidades para os Três 
Poderes estarão em discussão até 
quarta-feira (29).  

A abertura oficial será nesta 
terça-feira (28) e terá, segundo o 
presidente da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, Paulo Ziulkoski, 
a presença do vice-presidente da 
República, Geraldo Alckmin, além 
de ministros e dos presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-
MG). Na parte da tarde, uma mesa 
deverá reunir a equipe econômica 
do governo Lula - os ministros Fer-
nando Haddad (Fazenda) e Simone 
Tebet (Planejamento) -, além do 
secretário extraordinário da re-
forma tributária, Bernard Appy, e do 
relator do grupo que discute o tema 
na Câmara, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). Todos vão tratar da 
reforma tributária.

Pacto federativo

Nesta edição, considerada a 
maior de todas pela CNM, o 

tema central dos debates é o pacto 
federativo. Os prefeitos reclamam 
que ainda não foram chamados 
ao debate do novo arcabouço 
fiscal com o governo Lula e, 
segundo presidente da CNM, a 
reforma tributária só avançará 
se tiver o apoio dos prefeitos. "A 
reforma tributária só vai sair se os 
prefeitos apoiarem. Os deputados 
federais ouvem as suas bases", 
avaliou Ziulkoski.

Uma das principais defesas 
da CNM é uma mudança na legis-
lação para que o tributo fique na 
cidade onde houver o consumo. 
Atualmente, o dinheiro vai para o 
município da sede da empresa.

"Aqui está o fato gerador, aqui 
incide, gerou o tributo, aqui pagou 
e aqui ficou o recurso. Não tem 
cabimento da forma que está. Daria 
quase R$ 17 bilhões por ano que 
nós [prefeitos] estamos deixando 
de arrecadar", argumentou. 

Atualmente, duas Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) para 
a reforma tributária que tramitam 
no Congresso são defendidas pelo 
Ministério da Fazenda. Elas sug-
erem a unificação de vários tributos 
e não vão diminuir a arrecadação 
dos municípios, segundo o governo 
federal. O presidente da CNM afir-
mou que a PEC 110 tem boa parte 
das demandas dos municípios, mas 
que precisa de mais detalhes.
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