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BOLETIM

No dia 25 de abril comemoramos o Dia do Profis-
sional da Contabilidade. A data celebrada em 
todo Brasil foi instituída, em maio de 1926, por 
João Lyra.  Ele foi senador e é considerado o 
patrono dos contabilistas.
A contabilidade é uma das mais importantes 
profissões, é ele quem cuida dos números e deve 
estar sempre se atualizando e acompanhando as 
constantes novidades da legislação tributária e 
fiscal. Estar ao lado do empresário, atualizando, 
aconselhando, auxiliando na gestão da empresa 
é de fundamental importância e os profissionais 
do Orca Contabilidade estão preparados para 
atender todos os desafios que a legislação e o 
mercado apresentam.
Importância da Contabilidade
Para a diretora do Orca Toledo, Neiva Maria Theo-
bald, celebrar a data é importante, ela destaca o 
papel do profissional para o crescimento das 
empresas. “Os desafios da contabilidade crescem 
a cada dia, hoje o papel do profissional não é 
mais estar apenas atrás da mesa do escritório e 
sim ao lado do empresário, auxiliando, sugerindo, 
facilitando a gestão da empresa”, declara a conta-
dora.
Já o empresário Celso Lopes da Silva, destaca a 
evolução da contabilidade e da importância da 
escolha do Escritório Contábil para as empresas. 
“A contabilidade passou por grandes transfor-
mações ao longo dos anos, os profissionais 
exercem papel decisivo no mercado. Nas empre-
sas, eles atuam muito além dos números e 
relatórios, mas, principalmente, na tomadas de 
decisões seguras e sólidas. Nós, do Orca Contabili-
dade buscamos de todas as formas estar à frente 
e preparados para as demandas do mercado 

nacional e internacional, para tanto, investimen-
tos em tecnologia de ponta e nossa equipe é 
formada com profissionais altamente capacita-
dos. Contamos ainda com uma importante ferra-
menta de padrão internacionalmente reconheci-
do que é a ISO 9001:2015. Esse é nosso diferen-
cial, estar ao lado do nosso cliente empresário em 
todos os momentos”, afirma.

RECONHECIMENTO
“A contabilidade é fonte de informação indis-
pensável para que o empreendimento cresça 
seguro. O reconhecimento do mercado implica 
também em preparo dos contabilistas no atendi-
mento de seus clientes. O contato pessoal e a 
confiança, acrescidos de uma visão estratégica do 
negócio, são apontados pelos empresários como 
requisitos para a relação de parceria. Quero para-
benizar a classe contábil que trabalha pelo 
desenvolvimento do nosso País e que exerce um 
trabalho fundamental no progresso das empre-
sas”, diz a contadora Juceli Stefanski, diretora do 
Orca Contabilidade filial Cascavel.

Dia do Profissional
da Contabilidade 
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A adesão ao programa de 
parcelamento de débitos de ICMS e 
dívidas ativas não tributárias instituído 
no novo Refis foi prorrogado para o dia 
18 de junho, conforme Decreto nº 
1.285, de 23 de abril de 2019. O Refis 
2019 possibilita a regularização dos 
débitos com redução de multa e juros 
e parcelamento em até 180 vezes.
No momento da adesão, o contribu-
inte deve indicar todos os débitos que 
pretende parcelar, devendo a primeira 
parcela ser paga até o último dia útil 
do mês da adesão e as demais até o 
último dia útil dos meses subse-
quentes.
No caso de pagamento em parcela 
única, basta emitir a GR-PR e fazer o 
pagamento. Tanto o parcelamento 
quanto o recolhimento em parcela 
única deverão ser feitas até às 18 
horas do dia 18 de junho.
Os créditos tributários de ICM e ICMS 

decorrentes de fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 
2017, constituídos ou não, inscritos 
ou não em dívida ativa, poderão ser 
pagos em parcela única com 
redução de 80% na multa e 40% nos 
juros; em até 60 parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, com redução de 
60% na multa e 25% nos juros; em 
até 120 parcelas mensais com 
redução de 40% na multa e 20% nos 
juros; e em até 180 parcelas mensais 
com redução de 20% na multa e 
10% nos juros. O valor de cada 
parcela não poderá ser inferior a 5 
UPF/PR (em torno de R$ 500).
Para as dívidas não tributárias as 
reduções ocorrem somente sobre os 
encargos moratórios, e são de 80% 
para pagamento em parcela única, 
60% nos parcelamentos em até 60 
meses e, por fim, de 40% caso o 
contribuinte opte pelo parcelamento 

em até 120 vezes.
As dívidas ativas não tributárias decor-
rem de processos relativos a multas 
administrativas do Procon, IAP, Adapar 
e TCE, além de restituições de valores 
pagos indevidamente e multas pecu-
niárias aplicadas em casos de conde-
nação penal.
De acordo com a Lei Estadual 
19.802/2018, para liquidação das 
parcelas serão aplicados juros equiva-
lentes à taxa referencial da Selic, 
acumulada mensalmente e calculada a 
partir do mês subsequente à 
homologação da proposta, e 1% 
relativamente ao mês em que o 
pagamento estiver sendo efetuado.
A legislação também estabelece que o 
contribuinte deverá estar em dia com 
o recolhimento do imposto declarado 
em Escrituração Fiscal Digital (EFD) a 
partir de outubro de 2018.

Bem vindos
- CLÍNICA INTEGRADA NOBREDENT LTDA
- PIZZA CHOPP PIZZARIA LTDA
- MY HOUSE COMPANY CONSTRUTORA E DESIGN INTERIORES - EIRELI
- J S SOARES - TRANSPORTES - EIRELI
- CONSTRUTORA SAVADZKI LTDA
- TEMPERO DA BIZA RESTAURANTE LTDA
- PALOTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
- CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE BELO
- FERNANDO TOSCAN – CONVENIÊNCIAS MATRIZ
- FERNANDO TOSCAN – CONVENIÊNCIAS FILIAL
- PEREIRA & SANTOS TAPIOCARIA LTDA

O Orca Contabilidade que trabalha 
incansavelmente na busca da excelên-
cia está muito satisfeito com os 
resultados obtidos e tem muito 
orgulho desse grande resultado.
 Parabéns Toledo Esporte Clube! O 
título não veio mas o resultado é 
histórico!!! (Foto: Divulgação)

 O Toledo Esporte Clube, equipe que 
conta com o apoio do Orca Contabili-
dade em 2019, entrou em campo no 
domingo (21) na Arena da Baixada, em 
Curitiba, para enfrentar a forte equipe 
do Athlético Paranaense.
 Apesar da grande desvantagem 
financeira e de estrutura, o Toledo não 
se acovardou e enfrentou os athletica-
nos de igual para igual. Foram mais de 
noventa minutos de muita pressão dos 
curitibanos, que abriram o placar logo 
no início do jogo. Mas com Andre Luiz, 
Revson e uma equipe muito bem 
armada pelo técnico Agenor Piccinin, 
os toledanos seguraram a pressão e 
levaram o jogo para os pênaltis.
Nas cobranças, mais uma vez muita 

qualidade de ambos os lados e gols 
nos dez primeiros tiros. Na décima-pri-
meira tentativa, no entanto, Leo 
acabou defendendo a cobrança de 
Adriano e Kelvin definiu o título a 
favor do Athlético.
Foram 4 meses de grandes emoções e 
conquistas inéditas para nossa região. 

Toledo desponta no futebol paranaense

Refis 2019
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Qualidade tem sido definida como 
aptidão para o uso, a conformidade 
com os requisitos e a busca da 
excelência. Embora o conceito de 
qualidade tenha existido desde os 
primórdios, o estudo e a definição da 
qualidade foram destaques apenas no 
século passado. 
Um pouco de história nos ajudará a 
compreender a evolução industrial 
atrelada a qualidade dos produtos ou 
serviços. Após revolução industrial e o 
aumento da produção em massa na 
década dos anos 20, imperativo foi 
controlar a qualidade dos produtos.  
Originalmente o objetivo da qualidade 
era garantir que os requisitos de 
engenharia fossem atendidos nos 
produtos finais. Com a complexidade 
dos processos produtivos, a qualidade 
se focou no controle da variação do 
processo como meio de produzir 

produtos de qualidade. 
Nos anos 50, os conceitos da quali-
dade expandiram incluindo o 
conceito de garantia da qualidade, 
iniciando as atividades de auditoria 
da qualidade. 
Nos anos 80 teve início o conceito a 
Gestão da Qualidade Total TQM. As 
empresas perceberam que a quali-
dade não era apenas o domínio dos 
produtos e processos de fabricação, e 
os princípios de gestão foram desen-
volvidos para incluir todos os proces-
sos de uma indústria, incluindo 
funções de gerenciamento e setores 
de serviços. 
A ISO 9001:2015, denominada 
Sistema de Gestão da Qualidade, 
fundamentos e vocabulário define 
qualidade como: “grau em que um 
conjunto de características inerentes 
de um objeto atende aos requisitos 
preestabelecidos”. Um sistema de 
gestão da qualidade inclui todas as 
atividades da gestão global que 
determinam a política da qualidade, 
objetivos e responsabilidades. 
A gestão da qualidade do Orca 
Contabilidade, está focada em 
fornecer aos clientes confiança de 
que os requisitos da qualidade serão 
atendidos. A confiança é interna para 
a administração, e externa para com 
os clientes.
O Orca trabalha sob um sistema de 

gestão da qualidade com o propósito 
de: 
• Focar o cliente; 
• Melhorar os processos; 
• Reduzir o retrabalho; 
• Facilitar e identificar oportunidades de 
melhoria; 
• Envolver os colaboradores; 
• Propiciar uma visão sistêmica do 
escritório; 
• Atender as necessidades do cliente. 
O Orca Contabilidade, comprometido 
com o cliente tem mapeado seus 
processos, assim como elaborado os 
respectivos procedimentos operaciona-
is garantindo que os resultados precon-
izados aconteçam. 
O fator competitivo do Orca é o siste-
ma de gestão da qualidade objetivan-
do atender o cliente e superar a 
expectativa com um bom atendimen-
to. Com a certificação da ISO 
9001:2015, Orca consegue monitorar 
todos os processos produtivos do 
escritório, da coleta de informações do 
cliente até a entrega dos serviços 
contratados, todas as atividades são 
monitoradas, mensuradas garantindo 
que o serviço que adquire é fruto de 
um processo de padronização, com a 
procura contínua pela qualidade. 

Eng. Hugo Armando Cerón Molina 
Consultor de Gestão da Qualidade do 
Orca Contabilidade

O que vem a
ser qualidade
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O Paraná contabilizou a abertura de 
12.761 empresas nos três primeiros meses 
do ano, um aumento de 19% em relação 
ao mesmo período do ano passado, 
quando foram formalizados 10.710 novos 
negócios no Estado. As estatísticas da 
Junta Comercial do Paraná (Jucepar) 
indicam, ainda, uma evolução considerável 
em março, com 4.851 novas empresas, 
contra 4.426 em 2018, acréscimo de 9,6%.
Segundo a Jucepar, os dados confirmam a 
trajetória de expansão, já que em janeiro 
foram abertas 3.303 mil empresas e em 
fevereiro outras 4.607 (crescimentos de 
14,6% e 35,3%, respectivamente, em 
relação aos mesmos meses do ano 
passado).
Na avaliação do presidente do órgão, 
Marcos Sebastião Rigoni de Mello, o 
desempenho positivo reflete a confiança 
do empresariado na retomada da econo-
mia paranaense em ritmo mais forte que o 
nacional. “Os empreendedores paranaens-
es estão otimistas em relação ao Governo 

do Estado. Os números vêm aumentan-
do mês a mês, são um destaque nacion-
al, mas um crescimento mais expressivo 
ainda depende do Governo Federal, da 
reforma da Previdência e da confiança 
dos investidores no Brasil”, afirma Mello.

NATUREZA - O levantamento da 
Jucepar abrange empresas de todas as 
naturezas jurídicas, com exceção dos 
microempreendedores individuais (MEIs), 
cujo processo de formalização é iniciado 
pelo Portal do Empreendedor. Nos três 
primeiros meses desse ano, aumentaram 
os registros de sociedade empresária (de 
4.653 para 5.408), empresário (de 3.896 
para 4.557), Eireli - Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (de 2.004 
para 2.569), sociedade anônima (de 95 
para 149) e sociedade cooperativa (de 50 
para 67).

NACIONAL - De acordo o Sebrae, a 
expectativa para 2019 é de que sejam 

criadas 1,5 milhão de novas empresas no 
Brasil, considerando microempreendedores 
individuais, micro e pequenas empresas. 
Cerca de 98,5% das empresas brasileiras 
estão nesses segmentos.

Junta zerou fila de 
espera para abertura
O presidente da Jucepar, Marcos Sebastião 
Rigoni de Mello, também destaca que o 
órgão zerou a fila de espera de abertura de 
empresas no Paraná. Havia quatro mil na 
lista no começo do ano. Com o estoque 
acumulado zerado, a Junta passou a 
trabalhar com o movimento diário de 
processos recebidos e com a informa-
tização dos mesmos. “Estamos trabalhando 
diariamente na desburocratização do 
órgão. Conseguimos imprimir agilidade, 
mudar processos, implantar alguns 
módulos no sistema atual. Nossa meta é 
que até o fim do ano tenhamos tudo 100% 
digital”, afirmou o presidente.

Paraná abre 12.761 novas 
empresas em três meses

Foi um fim de semana de muitas conquis-
tas para os atletas da equipe de tênis de 
mesa apoiada pelo Orca Contabilidade. 
Foram 25 medalhas conquistadas na Etapa 
de Toledo do Campeonato Paranaense de 
Tênis de Mesa, que colocam a equipe da 

Tênis de Mesa de Toledo tem excelente
desempenho em competição estadual

cidade na segunda colocação geral, atrás 
apenas da equipe de Curitiba.
Destaques para as 2 medalhas de ouro 
de Ana Carolina Bonsere (juvenil e adulto 
por equipe). A jovem atleta tem demon-
strado grandes resultados e já teve 

experiência internacional com passagens 
pela China e Japão. Destaque também 
para os atletas pré-pré-mirim que domina-
ram o pódio, conquistando as quatro 
primeiras posições.

Jogando em casa a equipe
de tênis de mesa de Toledo – 
Secretaria de Esporte e Lazer / 
Orca Contabilidade / Yara 
Country Club – conquistou 
diversas medalhas nas mais 
variadas categorias da com-
petição estadual



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2019

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 5.839,45  11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 907,77                 R$ 46,54
de R$ 907,78 a R$ 1.364,43              R$ 32,80
Acima de R$ 1.364,43                       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
Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

 NOV        DEZ JAN    FEV          MAR     NO ANO  ULT. 12 M.

 0,15         0,09 0,58 0,54 0,51 1,63         4,64

1,14         -0,45 0,07         1,25 1,07 2,40         8,27

-0,49       -1,08 1,01       0,88 0,88 0,89         7,61

-0,21       -0,15 0,32 0,43 0,75 1,50         4,57

-0,25         0,14 0,36 0,54 0,77 1,67         4,66

 0,51         0,53 0,53 0,48 0,53 6,50         1,56

Salário Mínimo de 1994 a 2019

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 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

 

a partir de 1º de Janeiro de 2018

Alíquota  INSS (%)

                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

Alíquota (%)           Parcela a Deduzir do IR (R$)
-

7,5%                  142,80
15%                   354,80
22,5%                636,13
27,5%                869,36

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

Simples Nacional

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

 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

FONTE      NOV      DEZ         JAN        FEV           MAR       ABRIL       MAIO       JUNHO      JULHO      AGOSTO       SET         OUT    NO ANO   ULT. 12 M.

      0,29   0,55          0,46        -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01 0,23    0,41    0,39  0,48 2,74           3,61

      0,80   0,74          0,58         0,15 0,56         0,93          1,64    1,48 1,48    0,68    1,79  0,26  8,82          10,50

      0,89       0,89          0,76         0,07 0,64         0,57          1,38 1,87 0,51    0,70    1,52  0,89 9,26          10,80

      0,28   0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26 0,33   -0,09     0,48  0,45 3,80           4,55

      0,18   0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43 0,25    0,00    0,30  0,40 3,54   4,00           

      0,59   0,58          0,57  0,50 0,50         0,51          0,53    0,53 0,53    0,53    0,51  0,53  6,50           5,46


