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BOLETIM

que reflete no conduzir com diferen-
cial nosso maior na nossa empresa”. 
 Durante a confraternização 
Franciele recebeu dos diretores do 
Orca, flores e um boton e homena-
gem de todos os demais colabora-
dores  do Orca Cascavel. “Posso 
disser que nesses 10 anos cresci 
muito como profissional, mas que 
tenho muito a evoluir e contribuir 
com a empresa. O Orca Contabili-
dade é minha segunda família, amo 
muito meu trabalho e mais ainda o 

 No mês de dezembro, os 
diretores do Orca Contabilidade da 
matriz Toledo, Celso Lopes da Silva e 
Neiva Maria Theobald e de Cascavel, 
Juceli Stefanski, homenagearam a 
colaboradora Franciele Balena que 
completou 10 anos de Orca Contabili-
dade em Cascavel. “No mundo de 
hoje, em que as relação são cada vez 
mais superficiais, em que impera a 
frenética busca por resultados fáceis e 
imediatos, poucas pessoas atingem 
marca tão significativa, portanto é 
uma grata exceção que precisa ser 
valorizada. O que mantém um 
funcionário fiel e dedicado a uma 
organização por longo tempo é, 
acima de tudo, a coincidência de seus 
princípios e valores éticos e morais 
com os da empresa. Ao completar 10 
anos de trabalho no Orca Contabili-
dade da a todos os demais funcionári-
os e à comunidade em geral a prova 
de que seus valores e crenças são 
sólidos e inabaláveis, merecendo todo 
o nosso respeito e consideração. 
Parabéns Franciele por sua persistên-
cia, companheirismo e humildade, 

Homenagem pelos 10 anos
de Orca Contabilidade

Orca, agradeço de coração o Celso, a 
Neiva e a Juceli, pela oportunidade de 
trabalhar nessa empresa maravilhosa, 
e ao companheirismo de minhas 
colegas do Orca Cascavel. Pra mim é 
um privilégio imenso trabalhar em 
uma empresa onde a organização, o 
planejamento, a melhora continua e o 
bom atendimento ao cliente vem em 
primeiro lugar. Contribuir para isso e 
ajudar o Orca a continuar com a ISO, é 
uma honra para mim”, declarou Fran-
ciele Balena. 

O Orca Contabilidade reuniu colaboradores e seus familiares da 
matriz Toledo e da filial Cascavel para uma grande festa de 
confraternização de final de ano, evento foi realizado em Toledo.
A festa realizada no mês de dezembro já é uma tradição da 
empresa e contou com muita comida, bebida, bate papo 
descontraído, troca de presentes e muitas brincadeiras. 
“Momentos como este são muito importantes, somos uma 
grande família e nesta data especial procuramos descontrair, 
conversar, agradecer e comemorar as conquistas”, afirmou o 
empresário Celso Lopes da Silva. Continua >>>

Orca Contabilidade
realiza festa de
confraternização
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 Modalidade de crédito com 
taxas que quadruplicam uma dívida 
em 12 meses, o cheque especial terá 
juros limitados a partir da próxima 
segunda-feira (6). Os bancos não 
poderão cobrar taxas superiores a 8% 
ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.
 A  limitação dos juros do 
cheque especial  foi decidida pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) 
no fim  de novembro. Os juros do 
cheque especial encerraram novem-
bro em 12,4% ao mês, o que equivale a 
306,6% ao ano.
Ao divulgar a medida, o Banco Central 
(BC) explicou que o teto de juros 

2020 terá 11 feriados nacionais em dias de semana

pretende tornar o cheque especial 
mais eficiente e menos regressivo 
(menos prejudicial para a população 
mais pobre). Para a autoridade mon-
etária, as mudanças no cheque espe-
cial corrigirão falhas de mercado nessa 
modalidade de crédito.
 Conforme o BC, a regulamen-
tação de linhas emergenciais de crédi-
to existe tanto em economias avança-
das como em outros países emergen-
tes. Segundo a autoridade monetária, o 
sistema antigo do cheque especial, 
com taxas livres, não favorecia a com-
petição entre os bancos. Isso porque a 
modalidade é pouco sensível aos juros, 

sem mudar o comportamento dos 
clientes mesmo quando as taxas cobra-
das sobem.
 
 TARIFA
 Para financiar em parte a queda 
dos juros do cheque especial, o CMN 
autorizou as instituições financeiras a 
cobrar, a partir de 1º de junho, tarifa de 
quem tem limite do cheque especial 
maior que R$ 500 por mês. Equivalente a 
0,25% do limite que exceder R$ 500, a 
tarifa será descontada do valor devido em 
juros do cheque especial.
 Cada cliente  terá, a princípio, 
um limite pré-aprovado de R$ 500 por 
mês para o cheque especial sem pagar 
tarifa. Se o cliente pedir mais que esse 
limite, a tarifa incidirá sobre o valor 
excedente. O CMN determinou que os 
bancos comuniquem a cobrança ao 
cliente com 30 dias de antecedência.
 No último dia 23, o Banco do 
Brasil anunciou que dispensará os clien-
tes da tarifa  em 2020. Segundo a 
instituição financeira, a isenção tem 
como objetivo fortalecer a relação com 
os clientes.

 O ano de 2020 promete mais 
dias de descanso do que 2019. Dos 12 
feriados nacionais, 11 caem em dias de 
semana e dez podem ser emendados 
com sábados e domingos. A lista não 
inclui os feriados estaduais e feriados 
municipais.
 As exceções aos feriados 
colados ao fim de semana são 1º de 
janeiro (Confraternização Universal), 
caindo em uma  quarta-feira;  21 de 
abril  (Tiradentes), que será em uma 
terça-feira e o Corpus Christi (11 de 
junho), que sempre cai às quintas-fei-
ras 60 dias após a Páscoa.
 Páscoa e carnaval são feriados 

alongados em todos anos. A Paixão de 
Cristo (sexta-feira) será no dia  10 de 
abril. A segunda-feira e a terça-feira de 
carnaval cairão nos dias 24 e  25 de 
fevereiro, respectivamente.
Além desses dias, os brasileiros poderão 
emendar com o fim de semana o Dia 
do Trabalho (1º de maio) que cai numa 
sexta-feira, assim como o Natal (25 de 
dezembro).
 Para quem não gosta das 
segundas-feiras, a boa notícia é que os 
feriados da Independência do Brasil (7 
de setembro), de Nossa Senhora Apare-
cida (12 de outubro) e de finados (2 de 
novembro) cairão nesse dia da semana.

 Com tanto feriado, há quem 
preveja perdas econômicas. “O varejo 
nacional deve deixar de faturar R$ 11,8 
bilhões em 2020 por causa de feriados 
nacionais e pontes ao longo do ano. O 
total é 53% maior do que a perda 
prevista para 2019, de R$ 7,6 bilhões”, 
calcula a Federação do Comércio de 
São Paulo.
 Outros setores de atividade 
econômica festejam como é o caso do 
turismo. “No ano passado, os feriados 
prolongados resultaram em 13,9 
milhões de viagens, que injetaram R$ 
28,84 bilhões na economia brasileira”, 
soma o Ministério do Turismo (MTur).

Limite de juros para cheque 
especial começa a valer
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  O número de Empresas 
Simples de Crédito (ESC), criadas 
entre abril e dezembro deste ano, 
superou a expectativa, totalizando 
538 unidades em 24 estados e no 
Distrito Federal, conforme levantam-
ento realizado pelo Sebrae.  
Inicialmente, era esperada a abertura 
de 300 ESC para todo o ano de 2019, 
mas a soma já foi ultrapassada. A 
meta estabelecida para este ano é de 
mil empresas. A lei que criou a ESC, 
sancionada no dia 24 de abril, foi uma 
ação coordenada pela Frente Parlam-
entar Mista das MPEs, com o apoio do 
Sebrae, e deve injetar cerca de R$ 20 
bilhões por ano nos pequenos 
negócios e na economia do país.
 São Paulo, onde foi criada a 
primeira empresa dessa natureza, lidera 
o ranking com 187 ESC, totalizando um 
capital de R$ 80,7 milhões; seguido pelo 
Paraná, com 47 empresas e R$ 20,4 
milhões de capital. O capital total de 
todas as empresas soma mais de R$ 
232,9 milhões, cerca de R$ 60 milhões a 
mais do que o valor do último levantam-
ento feito pelo Sebrae. Até agora, o maior 
capital de uma Empresa Simples de 
Crédito é de R$ 10 milhões, sendo que a 
média está em torno de R$ 434 mil e o 
aporte mais frequente é de R$ 100 mil.  
O levantamento do Sebrae mostra que 
foram abertas, desde 24 de abril, quando 
a lei foi sancionada, 474 ESC e outras 64 
empresas migraram sua atividade para 
ESC, muitas delas ligadas ao segmento 
de factoring, migraram para o novo tipo 
de negócio. “Assim como a criação do 
Microempreendedor Individual (MEI), do 
Simples Nacional, da Lei da Liberdade 
Econômica, a ESC foi uma das grandes 
vitórias das micro e pequenas empre-
sas, que passaram a ter acesso mais 
fácil ao crédito, evitando a burocracia 

do sistema financeiro, além dos juros 
altos”, afirma o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles. “Os resultados mostram 
a criação de mais de 530 empresas 
não nos surpreende, pois acreditáva-
mos que esse seria um caminho alter-
nativo para os pequenos negócios 
investirem, gerando mais empregos e 
renda, além de fazer com que o 
dinheiro circule no próprio município, 
o que faz com que a economia local 
se movimente”, acrescenta Melles.
 Além de São Paulo e Paraná, 
Minas Gerais, com 43 ESC; Rio Grande 
do Sul, com 35; Santa Catarina, com 
28 e Goiás, com 25, figuram entre os 
estados com maior número de 
Empresas Simples de Crédito consti-
tuídas, conforme o levantamento do 
Sebrae. A pesquisa também identifi-
cou que praticamente todas as 
empresas pretendem dobrar o seu 
capital num prazo de um ano. Com 
exceção do Acre e Rondônia, foram 
criadas ESC em todos os estados do 
país, predominantemente no 
Sudeste, com 264 empresas criadas 
até dezembro.

 ACESSO AO CRÉDITO
 Pesquisa divulgada recente-
mente pelo Sebrae, mostra que houve 
uma melhora no nível de interesse 

Empresas Simples
de Crédito

dos donos de pequenos negócios 
pela busca de crédito junto ao siste-
ma financeiro. Entretanto, esse 
percentual ainda é baixo: apenas 18% 
dos empreendedores buscaram 
empréstimo ou financiamento novo 
em 2019. (Fonte: Agência Sebrae)

 O presidente Jair Bolson-
aro editou medida provisória 
(MP) que aumenta o salário 
mínimo de R$ 998 para em R$ 
1.039 a partir de quarta-feira (1º). 
O novo valor corresponde ao 
reajuste da inflação do ano, que 
encerrou 2019 em 4,1%, segun-
do o Índice Nacional do Preços 
ao Consumidor (INPC), calculado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).
 É a primeira vez na 
história que o salário mínimo 
ultrapassa a faixa de R$ 1 mil 
desde o início do Plano Real, em 
1994. A MP foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial da 
União ainda na terça-feira (31).
 Em relação à Lei Orça-
mentária Anual (LOA) de 2020, 
aprovada pelo Congresso Nacio-
nal  há duas semanas, o valor 
ficou R$ 8 mais alto. Isso porque 
a previsão anterior do governo 
federal para a inflação de 2019 
era de 3,3%, mas o percentual 
acabou ficando em 4,1%, de 
acordo com a última estimativa 
medida pelo IBGE.  (Agência 
Brasil)

Novo
salário
mínimo de
R$ 1.039



 

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

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

0,09 0,58 0,54 0,51 0,29         -0,02  0,15 0,14  0,14  0,00         0,16          0,68 3,40         3,50

-0,45 0,07         1,25 1,07 0,90 0,40  0,40 -0,01 -0,51  0,50 0,55 0,85 5,83         5,35

-1,08 1,01       0,88 0,88 0,92 0,45  0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 5,12         3,98

-0,15 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13  0,01 0,19  0,11         -0,04 0,10 0,51 3,12         3,27

 0,14 0,36 0,54 0,77 0,60 0,15  0,01 0,10  0,12  -0,54 0,04 0,54 3,22         3,36

 0,53 0,53 0,48 0,53 0,51 0,53  0,51 0,53  0,49  0,46 0,46 0,40 5,00         5,62

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


