
BOLETIM
Informativo Institucional
do Orca Contabilidade
Publicação mensal
Toledo / Cascavel - PR

“OPÇÃO EM QUALIDADE”

ISO 9001-2015

Março de 2018 - ANO IX
Nº 117 | CRC PR nº 004346/0-7

IR
2018
Quem deve
declarar?

 DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA 2018
 A Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física (DIRPF), ano base 2017, 
começou no dia 01 de Março e segue até 30 de 
abril. A Receita Federal espera receber 28,8 
milhões de declarações este ano. No Paraná, 
mais de 1,8 milhão de contribuintes deve fazer a 
declaração. A multa para quem apresentar a IR 
depois do prazo é de 1% ao mês de atraso, 
com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 
20% sobre imposto.

 PROFISSIONAIS ESPECIALIZA-
DOS PARA DECLARAR O IR
 O Orca Contabilidade conta com uma 
equipe altamente qualificada para atender os 
contribuintes na declaração. A contadora Neiva 
Maria Theobald, explica a importância de estar 
com toda a documentação em mãos para fazer 
a declaração. “Na hora de transmitir a 
declaração, as informações devem estar 
corretas, é importante que o contribuinte reúna 
todos os documentos necessários, como por 
exemplo: informes de rendimentos de salário e 
bancos, informações sobre os dependentes, 

comprovantes de pagamento de despesas 
médicas, de planos de saúde entre outros”, 
afirma. “Contar com um profissional para 
realizar a declaração também é importante e 
estamos com uma equipe à disposição para 
atender, tirar as dúvidas e efetuar a declaração”, 
afirma.

 MUDANÇAS
 A Receita Federal anunciou algumas 
mudanças para a declaração de Imposto de 
Renda 2018. Entre as novidades estão o maior 
detalhamento dos bens e a obrigatoriedade de 
informação de CPF de dependentes a partir dos 
8 anos completados até a data de 31/12/2017. 

 CONFIRA QUEM É OBRIGADO A 
FAZER A DECLARAÇÃO:
- Está obrigado a declarar o IR quem no ano de 
2017, recebeu rendimentos tributáveis cuja 
soma foi superior a R$ 28.559,70 e, em relação 
à atividade rural, obteve receita bruta em valor 
superior a R$ 142.798,50.
- Também estão obrigadas a apresentar a 
declaração pessoas físicas residentes no Brasil 
que no ano-calendário de 2017:

- Receberam rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
- Obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital 
na alienação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou operações 
em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;
- Pretendam compensar, no ano-calendário de 
2017 ou posteriores, prejuízos com a atividade 
rural de anos-calendário anteriores ou do próprio 
ano-calendário de 2017;
- 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;
- Passaram à condição de residentes no Brasil 
em qualquer mês e nessa condição encontra-
vam-se em 31 de dezembro; ou optaram pela 
isenção do Imposto sobre a Renda incidente 
sobre o ganho de capital auferido na venda de 
imóveis residenciais, cujo produto da venda seja 
aplicado na aquisição de imóveis residenciais 
localizados no País, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contado da celebração do contrato 
de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005.
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 O governador Beto Richa assinou 
no dia 20 de fevereiro, em Curitiba, o decreto 
que altera a definição da base de cálculo para 
cobrança do ICMS no regime da substituição 
tributária de medicamentos comercializados 
por fabricantes, distribuidores e varejistas. A 
mudança será feita devido à necessidade de 
padronização nacional do tratamento 
tributário dado ao segmento e para atender 
pedido das empresas que atuam no Estado.
 Até agora, a legislação previa a 
utilização de tabela divulgada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como 
referência de preços. As empresas procur-
aram o Estado e argumentaram que praticam 
no varejo valores diferentes, publicados 
mensalmente em revistas especializadas. A 
diferença média entre os preços divulgados 
pela Anvisa e os publicados em revistas é de 
12,9%.
 Segundo Richa, a medida é fruto do 
diálogo do Governo do Estado com o setor 
produtivo paranaense. “Estamos sempre 
atentos às demandas que nos são apresenta-
das”, disse. “Além de alterar o critério da base 
de cálculo do ICMS, o Paraná foi além e levou 
esta reivindicação ao Confaz. As alterações 
que faremos aqui serão estendidas para o 
resto do Brasil”, afirmou.
De acordo com o secretário estadual da 

Fazenda, Mauro Ricardo Costa, a alteração 
significa, na prática, uma redução na base 
de cálculo, levando a uma diminuição do 
ICMS cobrado. “A nossa expectativa é que 
haja uma redução do preço final, que é 
estabelecido pelo comércio. Se há uma 
redução de quase 13% na tabela, é possível 
que diminua também para o consumidor”.
“Esta medida dá condições para quem 
produz medicamentos, trabalha no atacado 
(distribuidoras) ou no varejo (farmácias) de 
praticar preços menores do que é 
previsto na tabela da Anvisa”, disse 
o secretário estadual da Saúde, 
Michele Caputo Neto. “É uma forma 
também de dar uma padronização nacional 
deste procedimento”, acrescentou.
 CONFAZ – Após análise detalhada 
do assunto, o Estado concordou com as 
empresas e propôs ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) a mudança na 
legislação por meio de dois convênios: um 
para autorizar o uso de preços publicados 
em revistas e outro para convalidar os 
procedimentos feitos pelos contribuintes. Em 
dezembro de 2017, o Confaz autorizou os 
dois convênios.
 A legislação criava contenciosos 
administrativos e judiciais. Só no Paraná, se 
não fosse feita esta alteração, o passivo 

Índice de Confiança do Comércio atinge 
maior nível desde abril de 2014

Paraná altera base de cálculo do 
ICMS de medicamentos 

tributário dos últimos cinco anos chegaria 
próximo de R$ 85 milhões. “É uma discussão 
antiga que está sendo encerrada, com efeito 
retroativo”, afirmou Mauro Ricardo Costa.
 Com o novo decreto, as revistas 
especializadas terão de fornecer arquivos 
mensalmente à Receita Estadual. “Será 
utilizada a base de cálculos de projeção do 
ICMS prevista na lista da Associação Brasileira 
de Comércio Farmacêutico, com os preços de 
todos os medicamentos fabricados no Brasil. 
Isso vai padronizar o valor”, explicou Edenir 
Zandoná, presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado 
do Paraná (Sindifarma).

 O Índice de Confiança do Comér-
cio, medido pela da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), avançou 0,4 ponto de janeiro para 
fevereiro e atingiu 95,5 pontos, em uma 
escala que vai até 200. Esse é o maior nível 
desde abril de 2014 (97,8).
 Segundo a FGV, a alta do indicador 
foi percebida em oito dos 13 segmentos 
comerciais pesquisados. O avanço do 
indicador foi provocado por um aumento da 
confiança no momento presente, medida 

pelo Índice da Situação Atual, que cresceu 
4,8 pontos e atingiu 92,8 pontos, o maior 
patamar desde agosto de 2014 (93,1 
pontos).
 Já a opinião do empresários do 
comércio em relação ao futuro pioraram. O 
Índice de Expectativas caiu 4,0 pontos no 
mês, para 98,4 pontos. “Um aspecto 
positivo dos resultados do primeiro 
bimestre de 2018 é o expressivo avanço 
dos indicadores de satisfação com a 

situação atual, retratando um quadro de 
recuperação de vendas e margens. No 
extremo oposto, o retorno do indicador de 
expectativas a um patamar inferior aos 100 
pontos sugere que a recuperação continuará 
ocorrendo de maneira gradual”, diz nota da 
FGV.
 De acordo com a metodologia da 
fundação, o índice 100 indica neutralidade; de 
zero a 99 indica pessimismo e de 101 a 200 
indica otimismo. (Agên. Brasil)
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Índice que reajusta 
aluguel aumenta 
0,07% em fevereiro

Gastos de brasi-
leiros no exterior 
chegaram a US$ 2 
bilhões em janeiro

 Os microempreendedores 
individuais (MEI) poderão abrir e fechar 
contas bancárias por meio de smart-
phones e computadores. A autorização 
foi aprovada hoje (25) na reunião mensal 
do Conselho Monetário Nacional (CMN).
De acordo com o Banco Central (BC), os 
microempreendedores seguirão os 
mesmos procedimentos das pessoas 
físicas, que já podem abrir ou encerrar 
contas por meios digitais. Os documen-
tos exigidos na legislação podem ser 
enviados por smartphones ou computa-
dores, cabendo à instituição financeira 
concluir a abertura da conta.
 
 OUVIDORIAS
 O CMN também aprovou 

 O segmento de micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs) respondeu por 
56% dos R$ 3,9 bilhões desembolsados 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) no mês de 
janeiro deste ano, o que corresponde a R$ 
2,2 bilhões. A participação é recorde, de 
acordo com os dados divulgados dia 27 de 
fevereiropela instituição. Somente as médias 
empresas, com faturamento médio anual de 
até R$ 300 milhões, responderam por 29,5% 
dos recursos liberados pelo banco no mês, 
somando R$ 1,13 bilhão, expansão de 59%.
No acumulado dos últimos 12 meses, 
compreendidos entre fevereiro de 2017 e 
janeiro de 2018, os desembolsos do BNDES 
atingiram R$ 69,9 bilhões, mostrando cresci-
mento de 9% para as MPMEs, para as quais 
foram destinados R$ 29,6 bilhões no período.
 Segundo o banco, o aumento da 
participação das MPMEs nas liberações está 
atrelado a programas que atendem de 
maneira prioritária esse segmento da 
economia. Destaque para a linha Finame, 

Micro, pequenas e 
médias empresas têm 
captação recorde 
no BNDES em janeiro

que financia a aquisição de máquinas e 
equipamentos, cujos desembolsos foram 
de R$ 1,1 bilhão em janeiro, acumulando 
R$ 19,4 bilhões em 12 meses, alta de 11%. 
Outro exemplo é o programa BNDES Giro, 
que ajuda as empresas a superar momen-
tos de crise, que desembolsou R$ 558 
milhões em janeiro, somando R$ 7 bilhões 
em 12 meses, com expansão de 124%.
Setores
 Por setores, comércio e serviços 
foi o destaque em janeiro, recebendo R$ 
1,1 bilhão do BNDES, aumento de 5% em 
relação ao mesmo mês do ano passado. 
Já no acumulado dos últimos 12 meses, o 
setor de infraestrutura se sobressai, com 
liberações no total de R$ 26,8 bilhões, 
incremento de 6%. Para isso, contribuiu 
especialmente o desempenho do setor de 
energia elétrica, cuja alta atingiu 48%, 
somando desembolsos de R$ 14,1 
bilhões, informou o BNDES.
 A Região Nordeste continua 
sendo o destaque nos desembolsos do 
banco, com um total de R$ 1,13 bilhão em 
janeiro, expansão de 96%. O Nordeste 
aparece ainda como a única região do país 
com crescimento nas liberações de 
recursos do BNDES nos últimos 12 meses 
(+29%), com total de R$ 14,7 bilhões no 
período. (Agên. Brasil)

 Os gastos de brasileiros em 
viagens ao exterior chegaram a US$ 2,002 
bilhões em janeiro deste ano. Esse foi o 
maior resultado desde janeiro de 2015, 
quando ficou em US$ 2,239 bilhões. Os 
dados foram divulgados hoje (26) pelo 
Banco Central (BC).
 Em janeiro de 2016, esses gastos 
ficaram em US$ 1,579 bilhão. Em todo o 
ano passado, os brasileiros gastaram US$ 
19,002 bilhões, no exterior.
O chefe do Departamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha, afirmou que esse 
aumento das despesas é consequência do 
aumento da renda e do emprego, em 
recuperação a partir do segundo semestre 
de 2017. Rocha disse que a melhora da 
renda dos brasileiros estimula a demanda 
interna e no exterior.
 As receitas de estrangeiros no 
Brasil ficaram em US$ 779 milhões no mês 
passado. Com esses resultados, houve 
déficit na conta de viagens, de US$ 1,223 
bilhão, em janeiro.
 Nos dados preliminares deste 
mês, até o dia 22, a conta de viagens ficou 
negativa em US$ 649 milhões, com 
despesas de brasileiros no exterior em US$ 
1,041 bilhão e receitas de estrangeiro em 
US$ 491 milhões.

resolução que determina que os clientes 
de instituições financeiras possam avaliar 
as ouvidorias das entidades. Até 1º de 
julho, bancos comerciais, bancos 
múltiplos, bancos de investimento, caixas 
econômicas e sociedades de crédito, 
financiamento e investimento deverão 
implementar alguma ferramenta de 
avaliação da qualidade do atendimento 
das ouvidorias.
 Segundo o Banco Central, as 
notas e reclamações dos clientes 
alimentarão o recém-criado ranking de 
qualidade de ouvidorias. As instituições 
financeiras deverão divulgar a cada seis 
meses as avaliações dos serviços de 
ouvidorias em suas páginas na internet. 
(Fonte: Agência Brasil)
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Beto Richa assina decreto de salário 
mínimo regional de até R$ 1.441

 O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta terça-feira (27) a 
Medida Provisória 802/17, que reformula o 
Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO), destinado a 
conceder pequenos empréstimos a 
empreendedores de baixa renda. A matéria 
precisa ser votada ainda pelo Senado.
Uma das novidades no projeto de lei de 
conversão do deputado Otavio Leite 
(PSDB-RJ) é a inclusão dos agentes de 
crédito, constituídos como pessoas jurídicas 
nos termos da Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO), e das fintechs entre as 
entidades autorizadas a participar do 
PNMPO. As fintechs são sociedades que 
prestam serviços financeiros, inclusive 
operações de crédito, por meio de platafor-
mas eletrônicas.
 Segundo o texto aprovado, o valor 
máximo de receita bruta anual do público-al-
vo passa de R$ 120 mil para até R$ 200 mil, 
mas os beneficiados não contarão mais 
com subsídio de juros pago pelo governo. 
O subsídio, instituído em 2013, cobria a 
diferença de juros entre o custo efetivo total 
suportado pelo tomador e o custo de 
captação dos recursos empregados pelo 
banco no empréstimo.
 Para o relator da MP, deputado 
Otavio Leite, as mudanças facilitarão o 
acesso aos recursos por meio da ampliação 

O governador do Paraná, Beto Richa 
(PSDB), assinou o decreto do salário 
mínimo regional para 2018, que vai variar 
entre R$ 1.247,40 e R$ 1.441. A mudança 
entra em vigor a partir desta quinta-feira (1º), 
de acordo com o governo estadual.
Até então, as faixas do mínimo regional 
variavam de R$ 1.223,30 a R$ 1.414,60.

REAJUSTE DE 1,81%
Segundo o governo estadual, o reajuste foi 
de 1,81% e vai atingir cerca de 1,5 milhão 
de trabalhadores do setor privador que não 
participam de convenções ou acordos 
coletivos de trabalho.
A data-base para o reajuste vai ser anteci-
pada, ainda conforme o governo estadual, 
em um mês a cada ano. Ou seja, em 2019 
será em 1º de fevereiro e, em 2010, 1º de 
janeiro.

Câmara aprova MP que reformula
programa nacional de microcrédito

dos agentes operadores. “Os novos atores 
poderão agir mais ativamente na busca de 
pessoas que precisam do empréstimo, 
beneficiando mais do que os 2 milhões de 
brasileiros que tomaram o empréstimo do 
programa até agora”, afirmou.
 A MP revoga os artigos da Lei 
11.110/05, que criou o programa, incorpo-
rando parte deles. Segundo o governo, a 
intenção é agilizar o empréstimo e aumentar 
o universo de beneficiados, por isso o 
reajuste do valor máximo, congelado desde 
2008.
 Além do fim do subsídio de juros 
suportado pelo orçamento federal, são 

excluídas da lei regras exigindo orientação 
constante e presencial quanto ao planeja-
mento do negócio financiado por parte da 
entidade participante, que poderá usar 
tecnologias digitais e eletrônicas.
 São retiradas da lei ainda 
atribuições do Conselho Curador do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (Codefat) de 
definir regras sobre mecanismos de 
fiscalização e monitoramento, acompanha-
mento por amostragem e operações de 
crédito a empreendedores de pequeno 
porte sem garantias reais.
 
 FUNDOS CONSTITUCIONAIS
 Embora as atividades produtivas 
rurais continuem como potenciais benefi-
ciárias do programa, a MP retira do texto 
legal a restrição de uso dos recursos dos 
fundos constitucionais do Norte (FCO), do 
Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) e 
do Orçamento da União a empréstimos 
para agricultores familiares no âmbito do 
Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf). Assim, esses 
recursos poderão ser usados também para 
beneficiários do setor urbano.
 Por outro lado, Otavio Leite retirou 
do texto original da MP a previsão de uso 
de recursos de programas estaduais ou 
municipais de microcrédito produtivo 
orientado. (Agên. Câmara de Notícias)
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CATEGORIAS
Os trabalhadores agropecuários, florestais e 
de pesca terão piso de R$ 1.247,40.
Já o piso salarial dos trabalhadores de 
serviços administrativos e serviços, 
vendedores do comércio em lojas e 
mercados e trabalhadores de reparação e 
manutenção vai ser de R$ 1.293,60.
Quem trabalha com produção de bens e 
serviços industriais, fica com o piso em R$ 
1.339,80. A categoria formada por técnicos 
de nível médio receberá R$ 1.441.

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL
O salário mínimo nacional é de R$ 954 e 
começou a valer em 1º de janeiro. O 
reajuste em relação ao ano anterior, que era 
R$ 937, também foi de 1,81% – o menor em 
24 anos.semanas consecutivas. (Agên. 
Brasil)



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2018

Salário-de-contribuição (R$)  Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.693,72      8,00

de R$ 1.693,73, até 2.822,90  9,00

de R$ 2.822,91 até 5,645,80  11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 877,67                 R$ 45,00
de R$ 877,68 a R$ 1.319,18              R$ 31,71
Acima de R$ 1.319,19                       Não tem direito ao Salário Família

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 4.664,68 27,5%                869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 

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

Tabelas Simples Nacional

FONTE     JAN       FEV      MAR        MAIO       JUN          JUL           AGO          SET            OUT        NOV       DEZ        JAN       NO ANO    ULT. 12 M.

0,IPC/FIPE     0,32      -0,08  0,14        -0,05        0,05           0,17 0,10          0,02 0,32 0,29  0,55 0,46           0,46            2,42

IGP/DI     0,41  0,06         -0,38        -0,51       -0,96          -0,30          -0,24 0,62 0,10          0,80  0,74         0,58          0,58           -0,27

IGP/M     0,64  0,08 -1,10        -0,93       -0,67         -0,72           0,10 0,47 0,20          0,89           0,89       0,76          0,76           -0,41

IPCA     0,38  0,33  0,25 0,14        0,23           0,24            0,19 0,16 0,42 0,28   0,44        0,29  0,29            2,85

INPC/IBGE     0,42  0,24  0,32 0,08       -0,30           0,17          -0,03         -0,02 0,37 0,18  0,26         0,23  0,23            1,87

TAXA SELIC     1,06  0,93  0,98 0,90        0,80           0,81            0,75 0,66 0,66 0,59  0,58         0,57  7,00            0,57

Salário Mínimo de 1994 a 2018

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

Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016


