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Prezado Cooperado (a), 

Desde janeiro de 2019 existem duas modalidades para os produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, contribuírem ao 
INSS. A primeira é sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, onde incide a retenção sobre as notas 
�scais; a segunda forma se dá sobre as renumerações pagas durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores 
avulsos que lhe prestem serviços, ou seja, sobre a folha de salários.

Essa opção se dará anualmente mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa ao 
mês de janeiro e será irretratável para todo o ano calendário. O produtor que não possuir empregados registrados, 
obrigatoriamente contribuirá sobre a receita bruta, sofrendo retenções sobre suas notas �scais.

Cada produtor deverá avaliar qual modalidade lhe será mais favorável economicamente, buscando apoio junto ao seu 
responsável técnico, sendo a opção de sua inteira responsabilidade.

A alíquota da retenção de 1,5% é composta de 1,3% de FUNRURAL e 0,2% destinados ao SENAR, sendo que este último 
percentual, continuará sendo retido por força de Lei, mesmo que a opção seja pela folha de salários.

Para aqueles cooperados que optaram no ano de 2022 pelo recolhimento em folha e quiserem continuar nesta 
modalidade, deverão enviar nova Declaração, pois como dito, a opção é anual.

SEGURADO ESPECIAL
Com relação ao produtor segurado especial não houve mudança, já que sua contribuição individual continua sendo 
sobre a receita bruta proveniente de sua comercialização.
Segurados especiais são aqueles que produzem em regime de economia familiar, sem utilização de mão de obra 
assalariada e que possuem área de até 4 módulos �scais.

OPÇÃO
Para que o produtor rural optante pelo recolhimento sobre a folha de salários não venha a sofrer as referidas 
retenções previdenciárias a partir de janeiro de 2023 sobre suas notas �scais de venda para a Castrolanda, este deve se 
manifestar por meio da DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 
PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, a sua opção de tributação sobre a 
folha de salários à Cooperativa. 

A declaração será enviada via e-mail e contato de WhatsApp constante no seu cadastro junto à Castrolanda e deverá ser 
impressa e devolvida preenchida e assinada no setor Tributário (Contabilidade) até o dia 23/12/2022.
Apenas devem devolver a Declaração assinada os Cooperados que optarem em contribuir sobre a folha de salários, não 
sendo necessária nenhuma ação daqueles que optarem por continuar contribuindo sobre sua receita bruta (retenção 
de 1,5% em nota �scal). Os Cooperados que optaram em 2022 pelo recolhimento pela folha de pagamentos e não 
renovarem a declaração, serão tributados pela Receita Bruta, incidindo retenções nas vendas para a Castrolanda.

O cooperado que entregar a Declaração assinada manifestando sua opção de recolhimento sobre a folha de 
salários deverá, em fevereiro de 2023, encaminhar uma cópia da GEFIP/SEFIP referente à competência de 
01/2023 con�rmando a opção declarada, conforme previsto na legislação pertinente. Caso seja identi�cado 
que não foi con�rmada a opção expressa em sua Declaração, a Cooperativa poderá recalcular os valores 
retidos nas notas �scais de venda da produção a partir de 01/01/2023 e descontar esses valores do cooperado 
acrescido de juros e multa incidentes sobre o pagamento / reti�cações à Previdência Social.

Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com Vanessa Pereira nos telefones 3234-1042 | (42) 9 9153-3607 ou 
E-mail: vanessaps@castrolanda.coop.br, ou pessoalmente no setor Tributário.
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— AGRÍCOLA —

Pesquisa de
Cooperados

2022

Satisfação
Queremos ouvir você!

Participe até o dia 09/12

A Pesquisa de Satisfação dos Cooperados 2022 passou por melhorias 
para atender ainda mais requisitos de confiabilidade das informações. 

Agora ela será feita pelo aplicativo Ágil Castrolanda e totalmente 
vinculada às contas e matrículas existentes.

Acesse a pesquisa pela aba de Serviços do aplicativo

DISPONÍVEL EM

Google Play
DISPONÍVEL EM

App StoreBaixe o app no seu celular:
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— LEITE/LOJA —
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(15) 99175-5927.�
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PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO

AVEIA BRANCA CONSUMO -

AVEIA PRETA CONSUMO -

SOJA DISPONÍVEL PONTA GROSSA R$ 188.00

SOJA DISPONÍVEL CASTROLANDA R$ 185.90

SOJA DISPONÍVEL PARANAGUÁ R$ 185.00

SOJA DISPONÍVEL SANTOS 2021 -

MILHO CASTRO R$ 86.00

MILHO ITABERÁ R$ 84.00

FEIJÃO PRETO EXTRA - SÃO PAULO -

FEIJÃO CARIOCA COMERCIAL (8) -

TRIGO PÃO CASTRO / PIRAÍ DO SUL / VENTANIA R$ 1,700.00

TRIGO PÃO ITABERÁ -

TRIGO DOMÉSTICO -

SOJA BALCÃO MÉDIA PONTA GROSSA R$ 176.00

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$/FOB/CASTRO DÓLAR COMERCIAL

JANEIRO R$ 31.63 R$ 90.01 R$ 86.51 R$ 5.44

MARÇO R$ 31.81 R$ 93.29 R$ 89.79 R$ 5.49

MAIO R$ 31.75 R$ 92.70 R$ 89.20 R$ 5.56



CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
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Univet - Luiz Carlos Nisgoski
(42) 3232-1197 / (42) 99961-6606

Robson Nisgoski
(42) 3232-2844 / (42) 99978-1899

Castrovet
Plantão Permanente (42) 98824-3466

Maneio - Plantão Permanente
(42) 3227-4046 / (42) 98404-8603

Coopervet
Plantão Permanente (42) 99164-0636
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PLANTÃO: (42) 99154-0936

O número do plantão estará disponível 
após o horário de expediente, feriados 
e �nais de semana.
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Plantão Matriz - Somente medicamentos
Segunda a Sexta  das 17h30 às 19h30
Sábados  das 12h às 19h30
Domingos e Feriados das 07h40 às 19h30 
através do telefone 42 98886-7024.
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(42) 99988-0014 (TIM) ou (42) 98837-1762 (VIVO)
Segunda a Quinta  das 17h30 às 07h40
Finais de Semana  a partir das 17h30 de sexta-feira.




