
27
 No mês de janeiro estamos 
completando 27 anos de fundação. 
Com muita alegria comemoramos a 
data ao lado da nossa grande família 
Orca Contabilidade. “Neste momento 
especial, queremos em primeiro 
lugar, agradecer a Deus por estar 
sempre ao nosso lado, agradecer aos 
colaboradores pela dedicação e aos 
nossos amigos clientes que deposi-
tam sua confiança em nós”, destacam 
os diretores do Orca de Toledo, Neiva 
Maria Theobald e Celso Lopes da Silva 
e Juceli Stefanski diretora do Orca 
Cascavel. 
 
 O Orca Contabilidade nasceu 
em 10 de Janeira de 1994, prosperou, 
atingiu seu objetivos de oferecer 
Assessoria Contábil da mais alta qual-
idade para seus clientes. Com a 
matriz em Toledo e a filial na Cidade 
de Cascavel o Orca é uma empresa 
sólida, que cresceu, criou raízes, mais 
do que isso, que fez e faz a diferença 
junto às centenas de clientes de 
todas as regiões. 

 CONQUISTAS
 Os 27 anos da Empresa, 
foram de muitos desafios, aprendiza-
dos e vitórias. Construímos uma 
trajetória de conquistas, fruto de 
muito profissionalismo, dedicação e 
experiência, que temos orgulho em 
compartilhar com todos que fazem 
parte da nossa história. 

 ISO 9001:2000
 Com uma equipe de profis-
sionais especializada em vários 
segmentos, o Orca buscou uma 
importante ferramenta de Gestão 
da Qualidade reconhecida interna-
cionalmente e em 2005 conquistou 
a ISO 9001:2000. A certificação 
chegou em um 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 categoria Contabilidade, 
sexto lugar na categoria Serviços e 
sétimo na classificação geral do 
Prêmio Sucesso Empresarial, 
promovido pelo Sebrae. O Orca 
disputou com mais de 400 empre-
sas de todo o Paraná e o prêmio foi 
recebido na sede da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep), em Curitiba. 
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 LANÇAMENTO
 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 Confederação 
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.

 



EnfoqueBOLETIM
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“OPÇÃO EM QUALIDADE”

ISO 9001-2015

- ADMINISTRADORA DE CARTÕES TOLEDO - LTDA

- AUTO POSTO DA VILA LTDA

- BELO FARO PET STORE E ESTETICA ANIMAL 

EIRELI

- BONATTO & BEZERRA ODONTOLOGIA LTDA

- EXALUS PIERRE - TURISMO – FL

- LEINDORF7 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

- M M DUBIELA - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS

Bem Vindos

 FILIAL EM
 CASCAVEL
 O Orca Contabilidade inau-
gurou a filial do Escritório em Cascav-
el 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 próxi-
mo dos clientes de Cascavel e região. 
Hoje o Orca é reconhecido como um 
dos principais escritórios de contabili-
dade da região e conta com centenas 
de clientes. 

 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. 

 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 oportuni-
dade em que foi certificada a filial de 
Cascavel. Todos os anos o Orca recebe 

o auditor na matriz Toledo e na filial 
em Cascavel para três dias de audi-
toria externa para confirmar que o 
Escritório continua de acordo com 
as normas da Certificação ISO 
9001:2015. 

 JUBILEU
 DE PRATA
 Em Janeiro de 2019, a 
Empresa completou 25 anos de 
fundação. Para celebrar a data ofere-
ceu um coquetel para clientes e 
demais convidados. Na oportuni-
dade lançou o Cartão Clube de 
Benefícios Orca Contabilidade, 
exclusivo para clientes do Escritório. 
 
 PROJETOS
 SOCIAIS
 INCENTIVO AO
 ESPORTE 
Ao longo dos anos, buscamos partic-
ipar de importantes 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 volta-
do às crianças e adolescentes em 
Toledo. 
O Orca Contabilidade também é um 
dos patrocinadores do FC Cascavel. 

 HOMENAGEM
 O Orca Contabilidade tem 
orgulho em contar com uma equipe 
de colaboradores especialistas em 
todas as áreas contábeis. Os profis-
sionais com mais de 10 anos de 
casa, são homenageados com um 
jantar, flores e um Boton pela dedi-
cação e profissionalismo. Com 
alegria a empresa realiza todos os 
anos diversos eventos corporativos, 
como o jantar de confraternização 
da recertificação ISO, confraterni-
zação de final de ano com colabora-
dores e seus familiares, entre outros. 

 CRESCIMENTO
 Em nossa história de conquis-
tas, não podemos deixar de ressaltar a 
importância da equipe de profission-
ais e os clientes do Orca Contabili-
dade que fazem parte desse sucesso. 
São MEIS, Micro, Pequenas, Médias e 
Grandes Empresas de todos os 
segmentos que geram emprego e 
renda, movimentando a economia 
local, regional e nacional oferecendo 
mais qualidade de vida para todos. 
Vamos continuar investindo, 
trabalhando com transparência, ética 
e com dedicação total aos clientes, 
com o compromisso de oferecer o 
que há de melhor em Assessoria 
Contábil. 

- PREVMART SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

LTDA

- TOGNI & SOTILI INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

INDUSTRIAL LTDA

- OASIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

- NIMET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

- TRESPACH ASSESSORIA DE MARKETING DIGITAL 

LTDA


























  



 








 



 Os empregadores domésticos já podem pagar a 
Guia do Documento de Arrecadação do Simples 
Doméstico (DAE) com o Pix, solução de pagamento 
instantâneo criada pelo Banco Central. A guia poderá 
ser paga em qualquer dia da semana e horário, por 
meio de qualquer banco habilitado no Pix.   Para ser 
pago com o Pix, o DAE deve ser emitido pelo empre-

Empregadores domésticos agora podem 
pagar DAE também por meio do Pix

gador doméstico diretamente no sistema ou pelo 
aplicativo do eSocial disponível na App Store e Google 
Play. Ao emitir o documento, será gerado automatica-
mente um QR Code na guia de pagamento. Com o QR 
Code, o empregador pode efetuar o pagamento pelo 
Pix, não sendo necessária nenhuma outra ação adicion-
al por parte do usuário. (Agência Brasil)



EnfoqueBOLETIM

 A Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira (22/12) o Proje-
to de Lei que cria a terceira fase do 
Pronampe, direcionando mais R$ 10 
bilhões em crédito para micro e 
pequenas empresas. Como a propos-
ta já passou pelo Senado, segue 
agora para sanção presidencial. Na 
prática, o Projeto aumenta os recur-
sos da União no Fundo Garantidor de 
Operações (FGO) para servir de aval a 
empréstimos no âmbito do 
Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe).  Os 
recursos são provenientes da realo-

cação de recursos do Programa 
Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese).
 O Pronampe foi anunciado 
pelo governo em junho, como uma 
alternativa para estimular a 
concessão de crédito para micro e 
pequenas empresas, setor que 
estava com dificuldade de acessar 
linhas de crédito durante a crise. As 
microempresas devem ter fatura-
mento de até R$ 360 mil por ano e 
as pequenas empresas de R$ 360 
mil até R$ 4,8 milhões. O valor 
máximo do empréstimo é de até 
30% da receita bruta anual. Na 

primeira fase, R$ 15,9 bilhões foram 
disponibilizados para a garantia dos 
empréstimos. Depois, mais R$ 12 
bilhões foram direcionados do 
programa que financiava a folha de 
pagamento. Agora, mais R$ 10 
bilhões da mesma origem. Os recur-
sos do governo servem como uma 
garantia das operações. O programa 
garante até 100% dos empréstimos 
desde que o crédito concedido pela 
instituição não tenha uma taxa de 
inadimplência maior que 85%. Caso 
haja inadimplência, os recursos são 
usados para bancar o não pagamen-
to. (Agência Sebrae)

 O Paraná criou 61.586 
empregos formais de janeiro a 
novembro de 2020 e se mantém 
como o segundo maior empregador 
com carteira assinada do País. O saldo 
acumulado até novembro é o dobro 
do que registrado até outubro. Espe-
cificamente em novembro, o Estado 
manteve a trajetória de recuperação 
de vagas no mercado de trabalho e 

registrou 29.818 mil novos 
empregos.
 Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) do Ministério da 
Economia divulgados na quarta-feira 
(23). Com isso, o Estado se mantém 
como o segundo maior empregador 
com carteira assinada do País. “Em 
um ano tão difícil, marcado por uma 

pandemia que abalou a economia 
do mundo todo, o Paraná mostra 
mais uma vez a sua força, a sua 
vocação para o crescimento e para a 
geração de emprego e renda”, 
afirmou o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
 Os setores que mais colocar-
am pessoas no mercado de 
trabalho, em novembro, foram:  
Comércio com um saldo de 11.832 
empregos criados, seguido de 
Serviços (10.134), Indústria de Trans-
formação (6.956), Construção 
(2.158).
 
 CIDADES
 Curitiba lidera a relação dos 
municípios com um saldo de 6.861 
novos postos de trabalho no acumu-
lado do ano (janeiro a novembro), 
seguido de Ponta Grossa (5.854), 
Cascavel (2.773), Ortigueira (2.676), 
Toledo (2.602), Arapongas (1.982), 
Rolândia (1.825), Matelândia (1.706), 
Umuarama (1.682) e Colombo 
(1.279) novos empregos criados).

Paraná dobra saldo de
empregos e chega a 61 mil 
novas vagas em 11 meses

Terceira fase do Pronampe é aprovada por
deputados e segue para sanção presidencial

A Receita Federal pulicou nesta 
quinta-feira, dia 24 de dezembro, 
a Instrução Normativa RFB nª 
1999/2020 que dispensa a edição 
de novos atos normativos para 
atualizar versões do Sistema 

Empresa de Recolhimento do 
FGTS e Informações à Previdên-
cia Social (SEFIP), assim como, 
eventuais nova regras de preen-
chimento da Guia de Recolhi-
mento de FGTS e de Infor-

mações à Previdência Social 
(GFIP).
A partir de agora, as novidades 
serão descritas exclusivamente no 
Manual da GFIP/SEFIP, disponível 
nos sites da Receita Federal.

Receita Federal estabelece novas regras
sobre a atualização da GFIP



EnfoqueBOLETIM

 A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta segunda-feira (14) o 
marco legal das startups (Projeto de Lei 
Complementar 146/19), que tem como 
objetivo incentivar as empresas de 
inovação no País. O texto aprovado 
enquadra como startups as empresas, 
mesmo com apenas um sócio, e socie-
dades cooperativas que atuam na 
inovação aplicada a produtos, serviços ou 
modelos de negócios. O projeto aprova-
do segue agora para o Senado.
 Segundo o texto, as startups 
devem ter receita bruta de até R$ 16 
milhões no ano anterior e até dez 
anos de inscrição no CNPJ. Além 
disso, precisam declarar, em seu ato 
constitutivo, o uso de modelos inova-
dores ou se enquadrarem no regime 
especial Inova Simples, previsto no 
Estatuto das Micro e Pequenas 
Empresas (Lei Complementar 123/06). 

Entretanto, para entrar no Inova 
Simples, a empresa precisa estar 
enquadrada nos limites do estatuto, 
de receita bruta máxima de R$ 4,8 
milhões.
 
 INVESTIDORES
 A partir do marco legal, as 
startups poderão contar com dinheiro 
de investidores sem que eles neces-
sariamente participem do capital 
social e da direção ou tenham poder 
decisório da empresa. Os investidores 
poderão optar pela compra futura de 
ações da startup ou resgatar títulos 
emitidos pela beneficiada, por exem-
plo.
Os investimentos poderão ser feitos 
tanto por pessoa física quanto por 
pessoas jurídicas, que serão consider-
ados quotistas ou acionistas se o 
investimento for convertido formal-

mente em participação societária.
A fim de dar segurança jurídica a esses 
investidores, o relator especifica que 
eles não responderão por qualquer 
dívida da empresa nem com os própri-
os bens (desconsideração da personali-
dade jurídica), exceto em casos de 
dolo, fraude ou simulação de investi-
mento.
Para o investidor pessoa física, o texto 
permite compensar os prejuízos 
acumulados na fase de investimento 
com o lucro da venda de ações obtidas 
posteriormente mediante o contrato 
de investimento. Assim, a tributação 
sobre o ganho de capital incidirá sobre 
o lucro líquido, e o investidor deverá 
perdoar a dívida da startup. (Agência 
Sebrae)
- Confira matéria completa no www.or-
cacontabilidade.com.br e saiba tudo 
sobre o marco legal das startups.

Startups
Câmara aprova marco legal que 
estimula o ambiente das empre-

sas de inovação no Brasil

03 de junho (quinta-feira) Corpus Christi
07 de setembro (terça-feira) Independência do Brasil
12 de outubro (terça-feira) Nossa Sra Aparecida
02 de novembro (sexta-feira) Finados
15 de novembro (segunda-feira) Proclamação da 
República
25 de dezembro (sábado) Natal
Vale lembrar que tanto Carnaval quanto Corpus Christi 
não são feriados nacionais oficiais, mas fazem parte do 
calendário de feriados da maioria das regiões no Brasil.

Feriados
em 2021
O ano que está iniciando traz um calendário 
com diversos feriados. Em 2021 teremos 11 
feriados sem contar com os municipais e estadu-
ais. Serão seis feriados prolongados e ao menos 
três pontos facultativos isso a nível nacional. 



 

TABELA INSS a partir de 1º de Março de 2020

Salário-de-contribuição (R$)   Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.045,00            7,50
de R$ 1.045,01 até 2.089,60     9,00
de R$ 2.089,61 até 3.134,40
de R$ 3.134,41 até 6.101,06  

    12,00
14,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 1.425,56                 R$ 48,62
Acima de R$ 1.425,57                        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

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

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

 0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 0,39         0,78    1,38         3,19

-0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 0,60         3,87 11,11                15,20

-0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 1,56         2,74   9,64           3,02

 0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,26         0,24   0,69             2,43

 0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,30         0,36   1,16              2,97

 0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 0,26         0,26   3,14             1,62

1,12

3,30

4,34

0,64

0,87

0,1624


