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perder o prazo haverá multas. Esta-
mos a disposição para dar todas as 
explicações necessárias e realizar a 
declaração IRT”.
É importante destacar ainda que 
quem perder o prazo de entrega que 
termina no dia 30/09, terá que pagar 
multa de 1% calculado em cima de 
cada mês ou fração do atraso não 
podendo seu valor ser inferior a R$ 
50.  Em 2018 foram entregues 
5.661.803 declarações do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural. 
Já para este ano, a expectativa, é de 
que sejam entregues 5,7 milhões de 
declarações.  A declaração deve ser 
elaborada com uso de computador, 
por meio do programa gerador 
disponibilizado no site da Receita 
Federal. 

Os documentos que compõem 
a declaração do ITR de cada 

imóvel são:
-Documento de Informação e Atual-
ização Cadastral do ITR (Diac): com as 
informações cadastrais correspon-
dentes a cada imóvel rural e a seu 
titular.
-Documento de Informação e Apu-
ração do ITR (Diat): com as infor-
mações necessárias ao cálculo do 
imposto e apurado o valor do tributo 
correspondente a cada imóvel rural 
(é dispensado o preenchimento do 
Diat no caso de imóvel rural imune 
ou isento do ITR).

Parcelamento:
Segundo a Receita, o pagamento do 
imposto pode ser parcelado em 
quatro quotas, sejam elas: mensais, 
iguais e sucessivas, desde que cada 
uma não seja inferior a R$ 50,00. O 
ITR com valor até R$ 100 deve ser 
pago em uma parcela única. 

Encerra no dia 30 de setembro o 
prazo para a Declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR) referente ao exercício de 2019. 
De acordo com a Receita Federal, 
está obrigada a apresentar a 
declaração a pessoa física ou jurídica, 
exceto a imune ou isenta, propri-
etária, titular do domínio útil ou 
possuidora a qualquer título do 
imóvel rural. Também está obrigada 
a pessoa física ou jurídica que, entre 
1º de janeiro de 2019 e a data da 
efetiva apresentação da declaração, 
perdeu a posse do imóvel rural ou o 
direito de propriedade pela trans-
ferência ou incorporação do imóvel 
rural ao patrimônio do expropriante. 
A contadora do Orca Contabilidade, 
Neiva Maria Theobald, explica a 
importância de não perder o prazo 
da declaração do ITR. “É importante 
fazer o quanto antes a declaração, se 

Neiva Maria Theobald e Celso Lopes 
da Silva, também destacam a alegria 
e a satisfação em homenagear uma 
profissional que completa 12 anos de 
casa: “queremos agradecer por seu 
trabalho desenvolvido com com-
petência, dedicação e profissionalis-
mo ao longo de 12 anos, fundamen-
tal para a história de sucesso profis-
sional pessoal e da empresa”.
Keli por sua vez falou da profissão e 
do trabalho desenvolvido no Orca 
Contabilidade. "É um privilégio poder 
comemorar 12 anos de Orca Contabi-
lidade, estar rodeada por profissionais 
do mais alto nível e de um coração 
enorme. É muito gratificante e de um 
orgulho imenso que faço parte dessa 
equipe. Agradeço a Deus e os direto-
res o Orca Contabilidade pela opor-
tunidade de me proporcionar essa 
convivência que espero que continue 
por muitos anos." (Por Jane Rita 
Lentcsh/DRT Pr 9996 Ass. Comuni-
cação Orca Contabilidade)

O Orca Contabilidade tem orgulho e 
satisfação em contar com uma 
equipe de colaboradores especialis-
tas em todas as áreas contábeis, 
profissionais realmente engajados, 
determinados, que efetivamente 
contribuem para o crescimento da 
empresa, dos clientes e do País.  
É com alegria que a empresa presta 
homenagem neste mês de Agosto 
para a contadora Vani Keli Martini, 
que está completando 12 anos de 
Orca Contabilidade em Cascavel. 
“Para nós, é motivo de alegria contar 
com uma especialista como a Keli 
em nossa empresa. Sempre dedica-
da, não medindo esforços para estar 
em constante aperfeiçoamento, uma 
exigência da nossa profissão. Ganha o 
Orca e ganham as empresas clientes 
do escritório que podem contar com 
uma excelente profissional”, destacou 
Juceli Stefanski diretora do Orca 
Cascavel. 
Os diretores do escritório de Toledo 

Prazo para DITR encerra
dia 30 de setembro
Orca Contabilidade está preparado para tirar 
todas as dúvidas e realizar a declaração do ITR

Nossa homenagem para a contadora Vani Keli 
que há 12 anos está no Orca Contabilidade 
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Trabalho aos domingos será discuti-
do em projeto de lei
Aprovada no dia (21/08) pelo Senado, 
a Medida Provisória (MP) da Liber-
dade Econômica pretende, segundo 
o governo, diminuir a burocracia e 
facilitar a abertura de empresas, prin-
cipalmente de micro e pequeno 
porte.
Na votação os senadores retiraram 
do texto três artigos que alteravam o 
trabalho aos domingos. O texto 
aprovado pela Câmara autorizava 
que a folga semanal de 24 horas do 
trabalhador fosse em outros dias da 
semana, desde que o empregado 
folgasse um em cada quatro domin-
gos.
Os senadores entenderam que o 
trabalho aos domingos era estranho 
ao texto original e poderia gerar 
questionamentos na Justiça por 
causa de uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que proíbe 
emendas distintas da MP original. O 
presidente do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), comprometeu-se e 
encaminhar projeto de lei sobre o 
tema.
Outro ponto que provocou questiona-
mentos foi uma brecha que, para 
alguns senadores, autorizariam o 
desmatamento automático caso 
órgãos do meio ambiente atrasas-
sem a emissão de licenças ambien-
tais. Para permitir a aprovação da MP, 
o governo fez um acordo e prometeu 
editar um decreto para deixar claro 
que a dispensa de licenças para ativi-
dades de baixo risco não valerá para 
questões ambientais.
Entre as principais mudanças, a 
proposta flexibiliza regras trabalhis-
tas e elimina alvarás para atividades 
de baixo risco. O texto também 
separa o patrimônio dos sócios de 
empresas das dívidas de uma pessoa 
jurídica e proíbe que bens de empre-
sas de um mesmo grupo sejam 
usados para quitar débitos de uma 
empresa.

ENTENDA AS
PRINCIPAIS
MUDANÇAS NA MP
Registro de ponto
Registro dos horários de entrada e 
saída do trabalho passa a ser 
obrigatório somente para empresas 
com mais de 20 funcionários, contra 
mínimo de 10 empregados atual-
mente.

Trabalho fora do estabelecimen-
to deverá ser registrado
Permissão de registro de ponto por 
exceção, por meio do qual o 
trabalhador anota apenas os horári-
os que não coincidam com os regu-
lares. Prática deverá ser autorizada 
por meio de acordo individual ou 
coletivo.

Alvará e licenças
Atividades de baixo risco, como a 
maioria dos pequenos comércios, 
não exigirão mais alvará de funcio-
namento.
Poder Executivo definirá atividades 
de baixo risco na ausência de regras 
estaduais, distritais ou municipais
Governo federal comprometeu-se a 
editar decreto para esclarecer que 
dispensa de licenças para atividades 
de baixo risco não abrangerá 
questões ambientais.

Fim do e-Social
O Sistema de Escrituração Digital de 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (e-Social), que unifica o 
envio de dados de trabalhadores e 
de empregadores, será substituído 
por um sistema mais simples, de 
informações digitais de obrigações 
previdenciárias e trabalhistas.

Carteira de trabalho eletrônica
Emissão de novas carteiras de 
Trabalho pela Secretaria de Trabalho 
do Ministério da Economia ocorrerá 

“preferencialmente” em meio 
eletrônico, com o número do Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF) como 
identificação única do empregado. As 
carteiras continuarão a ser impressas 
em papel, apenas em caráter excep-
cional.
A partir da admissão do trabalhador, 
os empregadores terão cinco dias 
úteis para fazer as anotações na 
Carteira de Trabalho. Após o registro 
dos dados, o trabalhador tem até 48 
horas para ter acesso às informações 
inseridas.

Documentos públicos digitais
Documentos públicos digitalizados 
terão o mesmo valor jurídico e 
probatório do documento original.

Abuso regulatório
A MP cria a figura do abuso regu-
latório, para impedir que o Poder 
Público edite regras que afetem a 
“exploração da atividade econômica” 
ou prejudiquem a concorrência. Entre 
as situações que configurem a prática 
estão:
Criação de reservas de mercado para 
favorecer um grupo econômico
Criação de barreiras à entrada de 
competidores nacionais ou 
estrangeiros em um mercado.

Exigência de especificações 
técnicas desnecessárias para 
determinada atividade
Criação de demanda artificial ou 
forçada de produtos e serviços, inclu-
sive “cartórios, registros ou cadastros”
Barreiras à livre formação de socie-
dades empresariais ou de atividades 
não proibidas por lei federal.

Desconsideração da personalidade 
jurídica
Proibição de cobrança de bens de outra 
empresa do mesmo grupo econômico 

Saiba mais sobre a MP, o Orca Contabilidade 
está à disposição para tirar todas suas
dúvidas sobre o assunto!

MP da Liberdade Econômica
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para saldar dívidas de uma empresa.
Patrimônio de sócios, associados, 
instituidores ou administradores de 
uma empresa será separado do 
patrimônio da empresa em caso de 
falência ou execução de dívidas
Somente em casos de intenção clara 
de fraude, sócios poderão ter 
patrimônio pessoal usado para inde-
nizações.

Negócios jurídicos
Partes de um negócio poderão 
definir livremente a interpretação de 
acordo entre eles, mesmo que difer-
entes das regras previstas em lei.

Súmulas tributárias.
Comitê do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais da Receita 
Federal (Carf) e da Procuradoria-Ger-
al da Fazenda Nacional (PGFN) terá 
poder para editar súmulas para 
vincular os atos normativos dos dois 
órgãos.

Fundos de investimento
MP define regras para o registro, a 
elaboração de regulamentos e os 
pedidos de insolvência de fundos de 
investimentos.

Extinção do Fundo Soberano
Fim do Fundo Soberano, antiga 
poupança formada com parte do 
superávit primário de 2008, que está 
zerado desde maio de 2018.

PONTOS RETIRADOS DA
MP NO SENADO

Trabalho aos domingos
A MP abria espaço para que a folga 
semanal de 24 horas do trabalhador 
fosse em outros dias da semana, 
desde que o empregado folgasse um 
em cada quatro domingos
Pagamento em dobro (adicional de 
100%) do tempo trabalhado no 
domingo ou no feriado poderia ser 
dispensado caso a folga seja determi-
nada para outro dia da semana
Se folga não ocorresse, empregado 
continuaria a ter direito ao adicional 
de 100% pelo domingo ou feriado 
trabalhado.
 
PONTOS RETIRADOS DA MP 
NA CÂMARA

Trabalho aos domingos
Texto aprovado na comissão especial 
da Câmara garantia folga obrigatória 
em apenas um domingo a cada sete 
semanas.

Fins de semana e feriados
Autorização para trabalho aos sába-
dos, domingos e feriados em caso de 
necessidade do agronegócio

Direito Civil
MP permitiria que contratos de 
trabalho acima de 30 salários míni-
mos fossem regidos pelo Direito Civil em 

vez da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Apenas direitos 
trabalhistas assegurados pela Consti-
tuição seriam mantidos.

Caminhoneiros
MP criaria o Documento Eletrônico 
de Transporte, que funcionaria como 
contrato único para cada transporte 
de bens no território nacional.
Anistia a multas por descumprimen-
to da tabela do frete.

Motoboys
MP acabaria com adicional de peric-
ulosidade de 30% para  motoboys, 
mototaxistas e demais trabalhadores 
sobre duas rodas.

Fiscalização e multas
Fiscais do trabalho aplicariam multas 
apenas após a segunda autuação. A 
primeira visita seria educativa
Decisões trabalhistas seriam definitivas 
em primeira instância, se prazos de 
recursos fossem esgotados
Termo de compromisso lavrado por 
autoridade trabalhista teria precedên-
cia sobre termo ajuste de conduta 
firmado com o Ministério Público.

Corridas de cavalos
Entidades promotoras de corridas 
seriam autorizadas pelo Ministério da 
Economia a promover loterias vincu-
ladas ou não ao resultado do páreo.-
Fonte: Agência Brasil
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O total de vagas abertas pelos 
pequenos negócios é 50 vezes maior 
que o saldo de empregos gerados 
pelas médias e grandes empresas 
neste ano. Puxaram esse saldo positivo 
os pequenos negócios do setor de 
Serviços, com 20 mil postos de 
trabalho, tendo destaque o ramo 
imobiliário (15,2 mil). Em seguida vem 
as micro e pequenas empresas da 
Construção Civil com a geração de 14 
mil novas vagas.
No acumulado de janeiro a julho deste 
ano, os pequenos negócios do setor de 
Serviços também se destacam na 
geração de empregos, sendo 
responsáveis pela criação de 273,1 mil 
novos postos de trabalho, 62,4% do 
total de postos criados por esse nicho 
de empresas no período. Já as MPE 
ligadas ao Comércio continuam regis-
trando saldo negativo de emprego, 
com o fechamento de 44,1 mil vagas, o 
que significa que mais demitiram do 
que contrataram nos primeiros sete 
meses de 2019.
São Paulo segue liderando a geração 
de empregos em julho deste ano, com 
a criação de 12,8 mil novas vagas, 
seguido por Minas Gerais, com saldo 
positivo de 7,5 mil empregos. Com isso, 
a região Sudeste registrou o maior 
volume de postos de trabalho no mês 
passado no país, com mais de 20 mil 
novas contratações. A região 

Centro-Oeste assumiu a segunda 
posição no ranking regional, com a 
geração de 6,7 mil vagas. “Mais uma 
vez os pequenos negócios mostram 
que o segmento é uma alavanca da 
economia do país e ressalta, desta 
forma, a importância que tem na 
geração de empregos e renda”, 

afirmou o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles. “É mais um motivo para 
investirmos na melhoria do ambiente 
de negócios do setor, diminuindo a 
burocracia e incentivando a competi-
tividade e a produtividade das micro e 
pequenas empresas”, acrescenta. 
(Agência Sebrae)

Empregos nos pequenos negócios

O Índice de Confiança do Comércio, 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 3,2 pontos em 
agosto, passando para 98,7 pontos, 
ante os 95,5 registrados em julho. Na 
comparação com agosto de 2018, a 
alta foi 4,5 pontos. Os dados foram 
divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da fundação (FGV-Ibre). 
Agosto registrou o terceiro resultado 
positivo seguido, fazendo a média 
móvel trimestral subir 2,4 pontos, 
após cinco quedas consecutivas. De 
acordo com o Coordenador da Sond-

Índice de Confiança do Comércio 
cresce 3,2 pontos em agosto

agem do Comércio da FGV-Ibre, 
Rodolpho Tobler, a alta reflete a 
melhora da percepção dos 
empresários com o ritmo de vendas. 
Porém, a recuperação da confiança 
ainda não foi total.
“Apesar disso, não foi suficiente para 
superar o patamar do final do ano 
passado. O resultado sugere continui-
dade na recuperação do setor, em 
ritmo lento, mas um pouco melhor 
do que foi registrado no primeiro 
semestre do ano. Melhoras mais 
expressivas ainda dependem da 

recuperação mais consistente do 
mercado de trabalho e da confiança 
dos consumidores”.
O mês registrou alta em 10 dos 13 
segmentos pesquisados pelo Ibre. 
Houve melhora expressiva do Índice 
de Situação Atual (ISA-COM), que 
subiu 7,1 pontos, passando de 88,6 
para 95,7, o maior valor desde 
dezembro de 2018, quando o índice 
ficou em 97,4 pontos. O Índice de 
Expectativas teve leve queda de 0,8 
ponto em agosto, depois de duas 
altas, e registrou 101,8 pontos.



 

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        ABRIL        MAIO        JUN     JUN      NO ANO  ULT. 12 M.

 0,15         0,09 0,58 0,54 0,51 0,29         -0,02  0,15 0,14 2,20         3,77

1,14         -0,45 0,07         1,25 1,07 0,90 0,40  0,40 -0,01 4,38         5,55

-0,49       -1,08 1,01       0,88 0,88 0,92 0,45  0,80 0,40 4,81         6,41

-0,21       -0,15 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13  0,01 0,19 2,42         3,22

-0,25         0,14 0,36 0,54 0,77 0,60 0,15  0,01 0,10 2,55         3,16

 0,51         0,53 0,53 0,48 0,53 0,51 0,53  0,51 0,53 6,50         3,73

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
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30.12.16

2019 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

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

Simples Nacional
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


