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superiores a R$ 28.559,70 no ano 
passado, o equivalente a R$ 2.196,90 
por mês, incluído o décimo terceiro. 
Também deve apresentar o docu-
mento quem teve receita bruta de 
atividade rural superior a R$ 
142.798,50; contribuintes com rendi-
mentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte 
de mais de R$ 40 mil, e contribuintes 
com patrimônio de mais de R$ 300 
mil em 31 de dezembro.
 Também deve entregar a 
declaração quem obteve, em 
qualquer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos ou fez 
operações na bolsa de valores; quem 
passou à condição de residente no 
Brasil em qualquer mês no ano passa-
do e quem optou pela isenção de 
Imposto de Renda incidente sobre o 
ganho de capital na venda de imóveis 
residenciais e comprou outro imóvel 
até 180 dias depois da venda.

 DEDUÇÕES
 Exceto no caso das 

 O mês de março chegou e 
como todos os anos é a hora de fazer a 
Declaração do Imposto de Renda (IR). 
O programa gerador já está disponível 
para ser baixado na página da Receita 
Federal referente ao ano base 2019. O 
prazo de entrega segue até as 
23h59min59s de 30 de abril.

 ORCA CONTABILIDADE
 O Orca Contabilidade lembra 
que quem declarar mais cedo, pode 
receber antes a restituição. É importante 
informar todos os dados corretamente 
na hora de enviar os dados para evitar 
erros, estar com todos os documentos 
em mãos é fundamental para tanto. O 
Orca está com uma equipe especializa-
da nos escritórios de Toledo e Cascavel 
para ajudar você a realizar a declaração 
de forma tranquila e correta. 

QUEM DEVE ENTREGAR
A DECLARAÇÃO 
 Deve entregar a declaração 
2020 (ano-base 2019) o contribuinte 
que recebeu rendimentos tributáveis 

Declaração do
Imposto de Renda (IR)

contribuições de empregadas 
domésticas e de fundos para direitos 
de idosos, os valores de deduções não 
mudaram em relação a 2019. O limite 
de abatimentos na declaração simplifi-
cada continuará em R$ 16.754,30. As 
deduções por dependente, em R$ 
2,275,08. As deduções de gastos com 
educação, em R$ 3.561,30. As 
contribuições para a previdência com-
plementar poderão totalizar até 12% 
do rendimento tributável.

 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO
 DE RENDA
 A partir deste ano, a Receita 
Federal antecipará o pagamento dos 
lotes de restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física. Tradicionalmente 
paga em sete lotes, de junho a dezem-
bro, a restituição será paga em cinco 
lotes, do fim de maio ao fim de setem-
bro. O primeiro lote será pago em 29 
de maio. Os lotes seguintes serão 
pagos em 30 de junho, 31 de julho, 31 
de agosto e 30 de setembro. (Fonte: 
Agência Brasil)

O Orca Contabilidade tem nos escritórios de Toledo e Cascavel
profissionais especializados para ajudar você a realizar a
declaração do (IR) de forma tranquila e correta 
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- ENCOPROJ ENGENHARIA
- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS RFT LTDA
- RECALCATTI FILHO & RECALCATTI LTDA
- E R SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
- ATIVAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
- JORGE EDUARDO HUYER
- NEW WASH LAVA CAR LTDA
- JOHNER RECREAÇÃO E EVENTOS LTDA

Bem Vindos

 Um bom líder é aquele que vai 
guiar seu time de colaboradores para 
alcançar os objetivos da empresa. Ele 
deve ser capaz de desenvolver os 
talentos e as competências da sua 
equipe e despertar constantemente 
no grupo a vontade de superação e 
crescimento.
 De acordo com o gerente de 
relacionamento com o cliente do 
Sebrae, Enio Pinto, nenhum negócio 
avança sem um bom líder, pois a 
função dele é justamente conduzir a 
empresa a um novo patamar com a 
melhoria de performance, seja no 
aumento das vendas, redução de 
custos ou avaliação positiva da 
empresa.
 Considerando que nem todo 
chefe é necessariamente um bom 
líder e que qualquer pessoa tem 
potencial para adquirir uma atitude 
para liderar uma empresa, conheça 
cinco dicas que podem te ajudar a 
desenvolver qualidades de liderança.

1. Seja inspirador e dê o exemplo
 Um líder é aquela pessoa que 
inspira o seu time pelo comprometi-
mento, habilidade, carisma entre 
outras características interpessoais 
chamadas de soft skills. Ele deve ser 
referência para a equipe e, nesse 

sentido, tem de se manter disciplina-
do. Se quer estimular pontualidade, o 
líder precisa dar o exemplo. Se quer 
estimular o time a buscar mais 
conhecimento, ele deve ser o 
primeiro a adquirir esse conhecimen-
to e dar demonstrações disso.

2. Estabeleça metas claras para a 
equipe
 Se o líder é aquela pessoa 
capaz de guiar a equipe e levar a 
empresa a um patamar desejado, ele 
tem que saber exatamente onde 
quer chegar com aquele time. Por 
isso, deve estabelecer metas claras 
para a equipe, ou seja, algo alcançável 
que tenha muito significado para a 
empresa.

3. Saiba se comunicar com clareza 
com seu time
 Um bom líder deve desen-

volver habilidades de comunicação 
para transmitir as metas estabeleci-
das. Ele deve fazer a equipe acreditar 
no propósito estabelecido de forma a 
estimular o envolvimento de todos 
para alcançar as metas com energia e 
entusiasmo. Além disso, deve ter 
tempo de ouvir o seu time e agregar 
ideias da equipe ao plano de ação.

4. Seja congruente
 Ser congruente é muito mais 
do que ser coerente. Uma pessoa 
coerente alega que faz o que fala, 
mas uma pessoa congruente vai além 
e mantém um alinhamento entre o 
pensamento, fala e ação. Com essa 
atitude, é mais fácil ter legitimidade 
da equipe e ser seguido.

5. Mantenha um espírito de apren-
dizagem e seja humilde
 Um dos pecados mortais de 
um líder é “subir no pedestal” e acred-
itar que já sabe tudo. Por isso, é preci-
so ter um espírito aberto para apren-
der e aceitar colaborações de outras 
pessoas da equipe. Permaneça 
sempre humilde junto ao seu time e 
tenha consciência de que é 
necessário se cercar de pessoas tão 
competentes quanto você. (Fonte: 
Sebrae)

Cinco dicas para desenvolver
os talentos de um grande líder

 A Receita Federal publicou no 
Diário Oficial da União de (11/2) a 
Instrução Normativa nº 1.923 que traz 
alterações aos regimes especiais de 
Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado (Recof) e o Entreposto 
Industrial sob Controle da Escrituração 
Fiscal Digital (Recof-Sped), no sentido 
de adequá-los melhor à realidade das 
empresas beneficiárias. Uma impor-
tante mudança decorrente dessas 

Instrução Normativa traz alterações 
ao Recof e Recof-Sped

alterações é o retorno da possibilidade de 
armazenagem de insumos admitidos e 
de produtos finais nestes regimes em 
armazéns-gerais, desde que providos de 
sistema de controle informatizado de 
mercadorias aberto à Receita Federal.
 A nova Instrução Normativa 
também prevê a transferência de merca-
dorias provenientes de outros regimes 
aduaneiros especiais e aplicados em área 
especial (incluindo o Recof) para o 

Recof-Sped. Uma outra alteração, decor-
rente da diretriz adotada pela Receita 
Federal de especializar suas atividades, foi 
a concentração da concessão de habili-
tação às empresas no Recof e Recof-Sped 
em uma única unidade do órgão. A 
Delegacia Especial de Fiscalização de 
Comércio Exterior (Delex), localizada em 
São Paulo, será a responsável por avaliar 
os pedidos de ingresso no regime. (Fonte: 
Receita Federal)
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 Quem usa o cartão de crédito 
no exterior vai poder calcular com 
mais precisão o custo das  compras 
internacionais. Entra em vigor hoje (1º) 
determinação do Banco Central 
(Circular nº 3918) que obriga as opera-
doras de cartão a usar a cotação do 
dólar do dia da compra – e não mais a 
do dia de vencimento da fatura – para 
conversão do valor em real.
 A mudança pretende dar mais 
previsibilidade aos consumidores que 
usam o cartão no exterior ou que 
fazem compras em sites estrangeiros.
Antes dessa mudança, a cotação da 
moeda americana usada era aquela 
do dia do fechamento da fatura. 
Quando anunciou a mudança na 
regra, em novembro de 2018, o Banco 
Central (BC) argumentou que o cliente 
ficava vulnerável às variações do dólar 
no mercado financeiro desde a data 
em que o gasto foi feito até o momen-
to do pagamento da fatura mensal do 
cartão de crédito.

 Com a nova regra, o cliente 
ficará sabendo já no dia seguinte 
quanto vai desembolsar em reais, elimi-
nando a necessidade de eventual ajuste na 
fatura subsequente.
 A partir de agora, deve constar 
na fatura: a discriminação de cada 
gasto, a data, a identificação da moeda 
estrangeira e o valor na referida moeda; 
o valor equivalente em dólar na data do 
gasto; a taxa de conversão do dólar 
para reais na data da compra; e o valor 
em reais a ser pago pelo cliente.
Para que o cliente possa ter infor-
mações sobre as melhores taxas de 

câmbio utilizadas pelos emissores no 
mercado, os bancos serão obrigados a 
tornar disponível em todos os seus 
canais de atendimento ao cliente a taxa 
de conversão do dólar para o real 
utilizada no dia anterior; e publicar 
informações sobre o histórico das taxas 
de conversão.
 Além de se atentar às taxas de 
câmbio, os consumidores devem obser-
var que as compras no exterior com 
cartão de crédito têm incidência do 
Imposto Sobre Operações Financeiras 
(IOF), com alíquota de 6,38%. (Agência 
Brasil)

 O Senado Federal finalmente 
criou uma comissão mista que irá 
apresentar uma proposta consensual 
para a Reforma Tributária. A ideia é 
simplificar o sistema tributário e unir 
pontos em comum dos projetos que 
circulam tanto entre os deputados, na 
Câmara, quanto entre os senadores, no 
Senado. “Esse é o assunto de 2020. A 
Reforma Tributária é necessária, 
importante e urgente. E deve ser 
levada adiante com ampla discussão 
entre todos os envolvidos. Afinal, as 
decisões ali afetarão a vida de todos os 
brasileiros, atuais e no futuro”, ressalta o 
advogado Jossan Batistute, ou San, 
como é conhecido, sócio do escritório 
Batistute Advogados e especialista em 

questões societárias, gestão patrimo-
nial e imobiliárias.
 A primeira reunião da 
comissão será depois do Carnaval. O 
grupo terá 45 dias para apresentar 
uma proposta consensual. Em 
comum, ambas têm pontos que 
preveem a extinção de tributos sobre 
bens e serviços, substituídos por um 
imposto único sobre o valor agregado. 
“Temos de repensar a configuração 
dos nossos impostos, reavaliá-los e 
substituí-los”, afirma Jossan Batistute. 
De acordo com ele, uma das ideias é 
diminuir ou zerar, em alguns casos, os 
tributos para itens de primeira neces-
sidade, como determinados tipos de 
alimentos e medicamentos. “É uma 

forma de você deixar de tributar o 
consumo básico e necessário à sobre-
vivência.”
 Jossan Batistute chama ainda a 
atenção para uma possível discussão 
sobre o chamado Imposto sobre 
Grandes Fortunas (IGF), que é algo 
previsto na Constituição de 1988, nunca 
foi regulamentado e volta e meia reapa-
rece em época de eleição vestido de 
discursos ideológicos, partidários e 
populistas. “É possível implementar 
essa tributação e muitos dizem que é 
necessária, inclusive, mas, se for feita, 
então deve-se agir com responsabili-
dade para estimular os ricos a 
investirem no país em vez de acumula-
rem suas riquezas”, avalia o advogado. 

Cartão de crédito passa a 
usar cotação do dólar do 
dia da compra

Reforma Tributária: o assunto já está em pauta
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 As novas alíquotas aprovadas 
na reforma da Previdência entraram 
em vigor no domingo (1º) e começam 
a ser aplicadas sobre o salário de 
março, pago geralmente em abril. No 
Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), as novas alíquotas valerão 
para contribuintes empregados, 
inclusive para empregados domésti-
cos, e para trabalhadores avulsos. Não 
haverá mudança, contudo, para os 
trabalhadores autônomos (contribu-
intes individuais), como prestadores 

de serviços a empresas e para os segu-
rados facultativos.
Segundo a Secretaria de Previdência, 
as alíquotas progressivas incidirão 
sobre cada faixa de remuneração, de 
forma semelhante ao cálculo do 
Imposto de Renda.
 Como a incidência da 
contribuição será por faixas de renda, 
é preciso fazer um cálculo para saber 
qual será a alíquota efetiva. Quem 
recebe um salário mínimo por mês, 
por exemplo, terá alíquota de 7,5%. Já 

um trabalhador que ganha o teto do 
Regime Geral, também conhecido 
como o teto do INSS – atualmente R$ 
6.101,06 –, pagará uma alíquota efeti-
va total de 11,69%, resultado da soma 
das diferentes alíquotas que incidirão 
sobre cada faixa da remuneração.
 O governo disponibiliza na 
internet uma calculadora da alíquota 
efetiva, que mostra quanto era 
descontado do salário antes da refor-
ma e quanto será deduzido com a 
entrada em vigor das novas regras.

Novas alíquotas da Previdência 
Social entram em vigor 

 SEM MUDANÇAS
 De acordo com a Secretaria de Previdência, 
contribuintes individuais e facultativos continuarão pagan-
do as alíquotas atualmente existentes, cuja alíquota-base é 
de 20%, para salários de contribuição superiores ao salário 
mínimo.
Para salários de contribuição igual ao valor do salário 
mínimo, deverá ser observado:

I – para o contribuinte individual que trabalhe por conta 
própria, sem relação de trabalho com empresa ou equi-
parado e o segurado facultativo, o recolhimento poderá ser 
mediante aplicação de alíquota de 11% sobre o valor do 
salário mínimo;
II – para o microempreendedor individual e para o segu-
rado facultativo sem renda própria que se dedique exclu-
sivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência, desde que pertencente a família de baixa renda 
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), o recolhimento deverá ser 
feito mediante a aplicação de alíquota de 5% sobre o valor 
do salário mínimo;
III – o contribuinte individual que presta serviço a empre-
sa ou equiparado terá retido pela empresa o percentual de 

CONFIRA AS NOVAS ALÍQUOTAS
NA TABELA ABAIXO:

11% sobre o valor recebido pelo serviço prestado e estará 
obrigado a complementar, diretamente, a contribuição 
até o valor mínimo mensal do salário de contribuição, 
quando as remunerações recebidas no mês, por serviços 
prestados a empresas, forem inferiores ao salário mínimo.
A Secretaria destaca que o segurado, inclusive aquele 
com deficiência, que contribua mediante aplicação das 
alíquotas de 11% ou 5% e pretenda contar o respectivo 
tempo de contribuição para fins da aposentadoria por 
tempo de contribuição transitória ou para contagem 
recíproca do tempo correspondente em outro regime, 
deverá complementar a contribuição mensal sobre a 
diferença entre o percentual pago e o de 20%, com os 
devidos acréscimos legais.

 INDIVIDUAIS E FACULTATIVOS
 O contribuinte individual é aquele que trabalha 
por conta própria (de forma autônoma) ou que presta 
serviços de natureza eventual a empresas, sem vínculo 
empregatício. São considerados contribuintes individuais, 
dentre outros, os sacerdotes, os diretores que recebem 
remuneração decorrente de atividade em empresa 
urbana ou rural, os síndicos remunerados, os motoristas 
de táxi e de aplicativos, os vendedores ambulantes, as 
diaristas, os pintores, os eletricistas e os associados de 
cooperativas de trabalho.
O contribuinte facultativo é a pessoa com mais de 16 anos 
que não possui renda própria, mas decide contribuir para 
a Previdência Social. São donas de casa, síndicos de 
condomínio não-remunerados, desempregados, 
presidiários não-remunerados e estudantes bolsistas, por 
exemplo.

 SERVIDORES DA UNIÃO
 As novas alíquotas valerão também para os servi-
dores públicos vinculados ao Regime Próprio da Previ-
dência Social (RPPS) da União. No RPPS da União, contu-
do, as alíquotas progressivas não se limitarão ao teto do 
RGPS, pois haverá novas alíquotas incidindo também 
sobre as faixas salariais que ultrapassem o teto. (Fonte: 
Agência Brasil)



 

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

Salário Mínimo de 1994 a 2020

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
2020

01.01.20
01.02.20 1.045,00 30.01.20

 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

1.039,00 31.12.19MP 916/2019
MP 919/2020


