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BOLETIM

Cascavel e toda região oferecendo 
uma Assessoria Contábil da mais alta 
qualidade, bem como na vida profis-
sional e pessoal dos colaboradores 
que compõem o quadro de profis-
sionais do Escritório e indiretamente 
de seus familiares. Ao longo dos 
anos, buscamos participar de impor-
tantes Projetos Sociais no município, 
em Escolas Municipais e na área de 
esportes como o Tênis de Mesa e o 
Futsal Feminino, que realizam 
importante trabalho voltado às 
crianças e adolescentes em Toledo.

 
 Estamos completando 26 
anos com muitos desafios e grandes 
conquistas. Nossa história começou 
no dia 1º de janeiro de 1994, quando 
os empresários Celso Lopes da Silva, 
Adhemar Lascoski e Argemiro Morei-
ra de Bastos inauguraram o Orca 
Contabilidade na Rua Estilac Leal, 
centro de Toledo. Além dos sócios 
fundadores, a empresa contava com 
um colaborador.
 

Ao longo da nossa história o Orca 
Contabilidade se transformou, inovou, 
investiu em novas tecnologias, na 
estrutura física, buscou e mantem em 
seu quadro de colaboradores profis-
sionais da mais alta qualidade. A 
contabilidade é de fundamental 
importância para o sucesso das 
empresas, ela move a economia da 
nossa Cidade, do Estado e do País. O 
Orca Contabilidade nasceu de um 
sonho de três pessoas que acredi-
taram no trabalho, na competência, 
na economia local e, principalmente, 
na importância da contabilidade 
comprometida, séria e ética para com 
seus clientes. 
 Hoje, ao comemorar 26 anos, 
o Escritório é uma empresa sólida, 
que cresceu, criou raízes, mais do que 
isso, que fez e faz a diferença junto às 
centenas de clientes em Toledo, 

Orca Contabilidade
comemora  

 O escritório cresceu rapida-
mente, novos clientes foram surgindo, 
era imprescindível expandir o espaço 
físico e aumentar o quadro de profis-
sionais. Com amplos investimentos em 
infraestrutura e tecnologia de ponta, 
em janeiro de 1996 o Orca Contabili-
dade passou a atender na Avenida 
Parigot de Souza, esquina com a Rua 
São João. Nessa data surgiu a nova 
sociedade da empresa, com Celso 
Lopes da Silva, Neiva Maria Theobald 
da Silva e Adhemar Lascoski.

 No mês de Janeiro o Orca 
Contabilidade comemorou 26 
anos de fundação. O sucesso do 
escritório, as conquistas, os desa-
fios ao longo dos anos foram 
compartilhados com toda a 
família Orca Contabilidade. “O 
sonho de todo empreendedor ao 
abrir uma empresa é atingir o 
sucesso, e nós há 26 anos decidi-
mos começar um pequeno 
negócio, um escritório de 
contabilidade com a visão de 
futuro, voltado aos clientes. Ver 
aquele pequeno negócio trans-
formar-se numa empresa 
próspera, que gera empregos e 
renda, que faça a diferença na 
comunidade onde está inserido é 
muito gratificante. Queremos 
nessa data especial agradecer 
toda a equipe do Orca e a todos 
os clientes que são a razão do 
nosso sucesso”, declaram os 
empresários, Neiva Maria Theo-
bald e Celso Lopes da Silva.

NOSSA
HISTÓRIA 

COMO TUDO
COMEÇOU

PRIMEIRA
EXPANSÃO
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“OPÇÃO EM QUALIDADE”

ISO 9001-2015

- CONDOMINIO M.V
- EXALUS PIERRE – TURISMO
- M B ALVES & CIA LTDA

Bem Vindos

ISO 9001:2000
 Com uma equipe de profis-
sionais especializada em vários 
segmentos, o Orca buscou uma 
importante ferramenta de Gestão da 
Qualidade reconhecida internaciona-
lmente e em 2005 conquistou a ISO 
9001:2000. A Certificação chegou 
num momento muito importante 
para o Escritório e veio para coroar o 
trabalho realizado. 

PRÊMIO 
SUCESSO
EMPRESARIAL 
Neste mesmo ano, o Escritório 
conquistou o segundo lugar na Cate-
goria Contabilidade, sexto lugar na 
categoria Serviços e sétimo na classi-

ficação geral do Prêmio Sucesso 
Empresarial, promovido pelo Sebrae. 
O Orca disputou com mais de 400 
empresas de todo o Paraná e o 
Prêmio foi recebido na sede da 
Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep), em Curitiba. 

LANÇAMENTO 
DO BOLETIM
 Ainda em 2005, lançamos o 
Boletim Orca Contabilidade, com 
publicação mensal, momento em 
que a empresa passou a ficar mais 
próxima de seus clientes, levando 
notícias e atualizações relevantes do 
setor. Atualmente, o Boletim está 
disponível na versão digital na home-
page da empresa, com a mesma 
periodicidade. Confira em www.orca-
contabilidade.com.br 

ENTRE AS 500 
MELHORES 
EMPRESAS DO 
MUNDO
 Em 2006, o Orca conquistou 
o Prêmio Internacional pela Confed-
eração Mundial de Negócios, sendo 
indicado como uma das 500 
melhores empresas do mundo. Além 
disso, a empresa recebeu outros 16 
benefícios, entre eles o título de 
Membro Honorário, troféu, medalhas 
e certificado. 

FILIAL EM 
CASCAVEL
 Com muita alegria, o Orca 
Contabilidade inaugurou a filial do 
Escritório em Cascavel no dia 23 de 
março de 2007, uma iniciativa 
ousada que fez parte dos planos de 
expansão da empresa, pois um dos 
objetivos era estar mais próximo dos 
clientes de Cascavel e região e hoje o 
Orca é reconhecido como um dos 
principais Escritórios de Contabili-
dade da Região. 

ISO 9001:2008
 Mais uma grande conquista 
do Escritório aconteceu em 2009 
quando recebeu a Certificação ISO 
9001:2008, que substituiu a versão 
ISO 9001:2000, na mesma oportuni-
dade em que foi Certificada a filial de 
Cascavel. 
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NOVA SEDE
 Com muita alegria, o Orca 
comemorou em 2014 os 20 anos da 
empresa. Já o dia 21 de Novembro de 
2015, ficou marcado na nossa história. 
Nesta data, a família Orca Contabili-
dade recebeu clientes e demais convi-
dados para a inauguração da Nova 
Sede do Escritório. Após conhecer 
toda a estrutura, os convidados foram 
recepcionados com um coquetel que 
brindou mais esta importante 
conquista. A inauguração do novo 
espaço deu início à nova fase da 
empresa, uma ampla e moderna 
estrutura para melhor receber e 
atender os clientes. Ouve mudanças 
no quadro societário da empresa, 
permaneceu Neiva Maria Theobald e 
Ingressou na sociedade Juceli Stefans-
ki.

ISO 
9001:2015
 O Orca recebeu no dia 8 de 
maio de 2017, a certificação ISO 
9001:2015, que substituiu a versão ISO 
9001:2008, na mesma oportunidade 
em que foi Certificada a filial de 
Cascavel. 

ESCRITÓRIO 
EM CASCAVEL
 O ano de 2018 foi especial 
para o Orca Contabilidade Cascavel 
que recebeu clientes, amigos, a 
direção e colaboradores da matriz 
Toledo para conhecer as novas insta-
lações do Escritório que foi totalmente 
remodelado e participar de um 
coquetel para comemorar mais essa 
conquista da empresa.

           AGRADECIMENTO
               Em nossa história, não podemos deixar de ressaltar a importância da nossa equipe 
de profissionais e os clientes do Orca Contabilidade que fazem parte desse sucesso. Queremos 
nessa data especial agradecer a todos que confiam em nós. Vamos continuar investindo, 
trabalhando com transparência, ética e com dedicação total aos clientes com o compromisso 
em oferecer o que há de melhor em Assessoria Contábil. 

Por Jane Rita Lentcsh/DRTPr 9996 / Assessoria Orca Contabilidade

JUBILEU DE PRATA
 No dia 10 de Janeiro de 2019, a Empresa 
comemorou 25 anos de fundação. Para marcar a 
data, lançou o Cartão Clube de Benefícios Orca 
Contabilidade, exclusivo para clientes do Escritório. 



IGP-M
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  O salário mínimo regional 
para 2020 entrou em vigor na 
sexta-feira (24), com data retroativa 
para 1º de janeiro. O decreto número 
3909/20, que oficializa os novos 
valores, foi assinado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior e pelo 
secretário da Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost, no Palácio 
Iguaçu.
 As novas faixas salariais 
variam de R$ 1.383,80 na categoria 
1 (o maior do país), podendo 
chegar a R$ 1.599,40 de acordo 
com a categoria. O reajuste do 
mínimo regional, aprovado pelo 
Conselho Estadual do Trabalho, é 
de 5,86% – 1,75 ponto percentual 
acima do reajuste nacional.

 CATEGORIAS
 O novo piso tem quatro 
faixas. Na categoria dos 
trabalhadores agropecuários, 
florestais e da pesca, o piso sobe para 
R$ 1.383,80. Para o setor de serviços 
administrativos, serviços gerais, de 
reparação e manutenção e vende-
dores do comércio em lojas e merca-
dos, o salário aumenta para R$ 
1.436,60. Esta categoria engloba 
também a classe de trabalhadores 
domésticos.
 Para os empregados na 

produção de bens e serviços industri-
ais, o piso vai para R$ 1.487,20. Para o 
último grupo, na categoria de técnic-
os de nível médio, o piso passa a ser 
R$ 1.599,40.
O mínimo regional não se aplica aos 
empregados que têm o piso salarial 
definido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, nem aos 
servidores públicos.

 HISTÓRICO
 O salário mínimo regional no 
Paraná foi implantado em 1º de maio 
de 2006. 

.......................................................................
Confira a evolução desde a sua 
implantação:
2006 - R$ 427,00 a R$ 437,80
2007 - R$ 462,00 a R$ 475,20
2008 - R$ 527,00 a R$ 547,80
2009 - R$ 605,52 a R$ 629,65
2010 - R$ 663,00 a R$ 765,00
2011 - R$ 708,14 a R$ 817,78
2012 - R$ 783,20 a R$ 904,20
2013 - R$ 882,59 a R$ 1.018,94
2014 - R$ 948,20 a R$ 1.095,60
2015 - R$1.032,02 a R$ 1.192,45
2016 - R$ 1.148,40 a R$ 1.326,60
2017 - R$ 1.223,20 a R$ 1.414,60
2018 - R$ 1.247,40 a R$ 1.4410
2019 - R$ 1.306,80 a R$ 1.509,20
2020 - R$ 1.383,80 a R$ 1.599,40

Novo Salário Mínimo
Estadual entra em vigor

 O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste dos contratos de 
aluguel, acumula taxa de 
inflação de 7,81% em 12 meses. 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), a taxa é superior 
aos 6,74% registrados em janei-
ro do ano passado.
O IGP-M teve inflação de 0,48% 
em janeiro deste ano, taxa inferi-
or aos 2,09% em dezembro de 
2019. A queda da taxa de 
dezembro para janeiro foi 
puxada pelos preços no atacado 
e no varejo.
A inflação Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede o 
atacado, caiu de 2,84% em 
dezembro para 0,50% em janei-
ro. Já a taxa do Índice de Preços 
ao Consumidor, que mede o 
varejo, passou de 0,84% para 
0,52% no período.
Por outro lado, o Índice Nacional 
de Custo da Construção subiu 
de 0,14% em dezembro para 
0,26% em janeiro. (Fonte: Agên-
cia Brasil)



Simples Nacional: resultado final das solicitações de opção
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  A expectativa de crescimento 
de 2,5% da economia brasileira em 
2020, somada à projeção de uma 
safra recorde no setor agrícola, deve 
favorecer diretamente as micro e 
pequenas empresas (MPE) do país, 
que estão voltados majoritariamente 
ao mercado interno. O otimismo é 
maior para as micro e pequenas 
empresas que atuam no setor de 
serviços, para os negócios voltados ao 
atendimento das necessidades bási-
cas da população, para o segmento 
da construção, bem como os 
pequenos negócios que atuam no 
setor do agronegócio. Essas são as 
conclusões do estudo “Negócios 
Promissores em 2020” realizado pelo 
Sebrae a partir do cruzamento e 
análise de um conjunto de dados do 
FMI, Banco Central e Ministério da 
Economia.
 No setor de Serviços, de 
acordo com o estudo, as expectativas 
são positivas para os pequenos 
negócios de serviços pessoais, 
serviços prestados às empresas, na 

área da saúde, educação e trans-
porte. Nos segmentos que atendem 
às necessidades básicas da popu-
lação, continuam em alta as empre-
sas que atuam no comércio de 
alimentos e de alimentação fora do 
lar (restaurantes e marmitas). Já na 
construção civil, as MPE de edifi-
cações, manutenção, comércio de 
material de construção e serviços 
especializados têm boas perspectivas 
de crescimento. Por fim, no segmen-

Estudo do Sebrae identifica
os segmentos mais
promissores para 2020

PEQUENOS NEGÓCIOS

to do agronegócio, o Sebrae aponta a 
possibilidade de um bom ano para os 
pequenos produtores rurais que 
atuam no comércio de cidades próxi-
mas às áreas de intensa produção 
agropecuária e no setor de máquinas 
e equipamentos.
 Segundo o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, havia uma 
expectativa - em 2019 - de que 
houvesse uma recuperação mais forte 
da economia, que acabou não se 
confirmando. Assim, acabaram preva-
lecendo, segundo Melles, os pequenos 
negócios com um perfil mais voltado 
à manutenção e reparação de bens. 
“Agora, em 2020, com a retomada da 
economia e o aumento da confiança 
de consumidores e empresas, esta-
mos caminhando para o fortaleci-
mento dos negócios mais voltados ao 
atendimento do consumo de bens e 
serviços associados às necessidades 
básicas da população, como: gastos 
com alimentação, moradia, restau-
rantes e serviços pessoais”, comenta o 
presidente do Sebrae. (Fonte: Sebrae)

 Para opção pelo Simples 
Nacional em 2020, foram realizadas 
674.474 solicitações, sendo 218.266 
deferidas, 54.299 canceladas pelo 
próprio contribuinte e 401.909 serão 
processadas, sendo o resultado final 
previsto para ser divulgado no dia 
13/02.
 As solicitações que não 
possuírem pendências terão o seu 

pedido deferido, passando a empre-
sa a ser optante pelo regime a partir 
de 01/01/2020. Aquelas que 
possuírem pendências com um ou 
mais de um ente federado (União, 
Estado, Distrito Federal e Municípios) 
terão seus pedidos indeferidos, 
somente podendo realizar nova 
opção em Janeiro do próximo ano.
 O termo relativo a pendên-

cias na Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB) ou na Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional será 
emitido pela RFB e encaminhado por 
meio do Domicílio Tributário Eletrôni-
co do Simples Nacional (DTE-SN) ou 
poderá ser consultado na  funcionali-
dade de acompanhamento  a partir 
do dia 13 de fevereiro de 2020. (Fonte: 
Receita Federal)



 

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

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

0,58 0,54 0,51 0,29         -0,02  0,15 0,14  0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 4,38         4,38

0,07         1,25 1,07 0,90 0,40  0,40 -0,01 -0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 7,67         7,67

1,01       0,88 0,88 0,92 0,45  0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 7,31         7,31

0,32 0,43 0,75 0,57 0,13  0,01 0,19  0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 4,30         4,30

0,36 0,54 0,77 0,60 0,15  0,01 0,10  0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 4,48         4,48

0,53 0,48 0,53 0,51 0,53  0,51 0,53  0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 4,68         6,03

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

2020 01.01.20

 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

1.039,00 31.12.19MP 916/2019


