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Décimo Terceiro Salário
O décimo terceiro salário, também conhecido como gratiﬁcação natalina, foi instituído pela Lei
n° 4.090/62 e regulamentado pelo Decreto n° 57.155/65.

Prezados:

É um direito de todos os empregados e pago em duas parcelas, sendo a primeira entre os
meses de fevereiro e novembro, sendo prazo ﬁnal para pagamento da primeira parcela dia 30
de novembro de 2020 e a segunda parcela até 18 de dezembro de 2020.

Iniciamos nosso informativo
deste mês com o espaço do
Departamento Pessoal que traz
importante explicação sobre as
origens do décimo terceiro salá
rio e os impactos do período de
calamidade pública sobre o
cálculo do mesmo.

O valor da primeira parcela do décimo terceiro salário será a metade do salário recebido pelo
empregado no mês anterior ao pagamento do adiantamento, e, ainda, havendo parcela salarial
variável, receberá a metade da média dessas parcelas, calculadas também até o mês anterior
ao pagamento da primeira parcela.

Já o Departamento Contabilidade, traz um artigo esclarecedor referente ao PIX, novo
sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco
Central, e as implicações deste
serviço no sigilo de dados
pessoais dos usuários, em
comparativo com TED e DOC.

Como informado, havendo remuneração com parcelas variáveis, de acordo com o artigo 2°,
parágrafo único, do Decreto n° 57.155/65, até o dia 10 de janeiro do ano subsequente, após o
fechamento da folha mensal de dezembro, o cálculo do décimo terceiro salário será revisto
para 1/12 do total devido no ano anterior, devendo ser processada a correção do valor da
gratiﬁcação com o pagamento ou compensação das respectivas diferenças.

Para ﬁnalizar, o Departamento
Fiscal discorre sobre os cuidados adicionais e a especial
complexidade para o empresário planejar e tomar decisões
estratégicas para 2021, frente
ao cenário incerto que estamos
atravessando.

Clóvis da Rocha

Diretor

O cálculo da segunda parcela corresponderá ao salário integral do empregado, e, ainda, existindo parcela salarial variável, a média referente a 1/11 avos, ou, no caso de admissão no ano em
curso, a média dos meses trabalhados até o mês de novembro. Sobre esta parcela há o
desconto de Inss do trabalhador.

É importante deixar claro que não há previsão na legislação para o pagamento em única parcela do décimo terceiro salário.
13º Salário: redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho, e 1/3 de férias
As empresas que optaram por fazer a redução de jornada de trabalho dos funcionários conforme lei 14.020/2020, os pagamentos das parcelas do 13º salário serão devidas integralmente
aos funcionários que tiveram a jornada reduzida. Já os funcionários que tiveram seus contratos de trabalho suspensos, os pagamentos das parcelas do 13 salário serão devidas proporcionalmente aos meses efetivamente trabalhados pelo menos 15 dias.
As empresas que durante o período de calamidade pública que concederam férias individuais
aos funcionários e optaram pelo pagamento do 1/3 de férias nos termos do artigo 8° da Medida
Provisória n° 927/2020, deverão quitar esses valores no mesmo prazo de pagamento da 2ª
parcela do décimo terceiro, dia 18 de dezembro de 2020.
Fonte: Equipe Técnica Econet Editora (Boletim Trabalhista n° 18 - 2ª Quinzena. Publicado em: 15/09/2020)
Texto: Josiane Silva dos Santos
Departamento Pessoal
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PIX: Transações bancárias terão sigilo de dados e não expõe usuários
Entenda como será o sigilo das transações pelo PIX e o que muda em relação a TEDs e DOCs.
O Pix, novo pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, vai entrar em vigor no dia 16 de novembro e está gerando
algumas dúvidas em relação ao grau de conﬁdencialidade das informações dos usuários.
As incertezas sobre a privacidade de gastos e um possível monitoramento de transações pelo órgão oﬁcial do governo, está
levantando diversos questionamentos desde que o cadastro das chaves de acesso ao PIX começaram acontecer. Mas,
apesar de tanta desconﬁança, especialistas aﬁrmam que não há motivo para preocupação. Isso porque, o PIX não dá acesso
a mais dados ﬁnanceiros do que o BC já tem. Transações ﬁnanceiras eletrônica, como DOCs, TEDs e pagamentos por
cartões, sempre geram informações que o BC recebe.
Antes da criação do novo sistema de pagamento instantâneo, já não era permitido repassar essas informações adiante,
inclusive para outros órgãos do governo. É o que estabelece a lei complementar 105/2001, conhecida por Lei do Sigilo
Bancário. A orientação continua valendo.
"O BC não pode pegar as informações, analisar atividade de CNPJs ou CPFs, e passar isso para a Receita, por exemplo. Isso
é violação do sigilo bancário", diz Fabio Braga, sócio da área de direito bancário e ﬁnanceiro do escritório Demarest em entrevista ao G1. "Se você tem dinheiro fora do sistema ﬁnanceiro, dependendo da origem, já é um problema. Não é o PIX que vai
transformar em um", aﬁrma
Sigilo ﬁscal
Bruno Diniz, professor de novas soluções ﬁnanceiras da USP, aﬁrma que, apesar de os instrumentos atuais do sistema ﬁnanceiro já fazerem rastreamento e cruzamento de dados de informações bancárias, as informações só são repassadas em
situações especiais.
É o caso de quebras de sigilo ﬁscal ou movimentações ﬁnanceiras de alto valor, em que bancos são obrigados a notiﬁcar o
ocorrido à Receita Federal.
"Todos os instrumentos ﬁnanceiros têm monitoramento, mas o cliente precisa enxergar que o PIX não ultrapassa essas
camadas e tem benefícios de conveniência e agilidade muito claros. Deve se tornar, inclusive, um vetor de facilitação de
identidade digital no futuro", aﬁrma Diniz também em entrevista ao G1.
Procurado, o Banco Central diz que o PIX nunca teve por objetivo aumentar a capacidade de monitorar transações ﬁnanceiras, mas sim de aumentar a competitividade e dar eﬁciência ao sistema de pagamentos. Além disso, há esperança de que
uma boa adesão do PIX possa reduzir custos logísticos e de produção de papel moeda. O acesso aos dados ﬁnanceiros, diz
o BC, tem o objetivo de identiﬁcar as tendências de pagamento e criar mecanismos de melhora do sistema ﬁnanceiro como
um todo.
"A construção do PIX, inclusive, nasce de estudos que têm,
como base, os dados de transações eletrônicas que já acontecem", diz Carlos Eduardo Brandt, chefe-adjunto do
Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado
Financeiro do BC.
"A única diferença é que, talvez, aquelas transações
que hoje são feitas em dinheiro vivo e têm baixa
rastreabilidade tornem-se uma informação adicional
para o sistema ﬁnanceiro", explica.

Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias
Texto: Carlos Borba
Departamento Contabilidade
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Planejamentos para o ano que vem devem levar em conta os debates para
evitar possíveis reviravoltas
Chega este período do ano e as empresas começam a se preparar para 2021 - um dos principais pontos que as empresas se
atentam é em relação aos tributos, com a realização de um planejamento tributário. Contudo, em 2020, como tudo vem
sendo atípico, esse ponto também traz muitas incertezas, sendo que com o debate da reforma tributária muitas das decisões
em relação ao tema precisam ser muito bem pensadas.
"É muito complexo para o empresário tomar qualquer decisão no cenário incerto que estamos atravessando, pois o debate
ainda está muito aberto e não se tem clareza sobre os rumos que serão tomados e quando poderá começar a ter vigência as
deﬁnições de uma possível reforma tributária", explica o consultor tributário da Conﬁrp Consultoria Contábil, Robson
Nascimento.
Ele conta que as propostas apresentadas até o momento preocupam. "Temos analisado as propostas e observamos que
elas não impactarão em redução da carga, mas sim no aumento, além disso, não se observa uma simpliﬁcação do modelo
tributário. Na Conﬁrp já está tudo pronto para iniciarmos os planejamentos tributários que realizamos para todos os clientes,
mas estamos muito atentos em relação a tudo que está ocorrendo para detectar possíveis reviravoltas", explica Robson
Nascimento.
Estudos apontam que as empresas pagam até 34% de tributos sobre o lucro, mas todo empresário sabe que esses valores
se mostram muito maiores se forem consideradas outras questões como encargos trabalhistas, taxas e outras
obrigatoriedade.
Assim, se uma empresa pretende sobreviver à crise, é fundamental o melhor planejamento tributário. Sendo importante
buscar reduções dentro de acordo com as frequentes alterações tributárias às quais as empresas devem se adaptar no país,
administrando melhor seus tributos, obtendo maior lucratividade no seu negócio.
Segundo o consultor da Conﬁrp, "o planejamento tributário é o gerenciamento que busca a redução de impostos, realizados
por especialistas, resultando na saúde ﬁnanceira. Com a alta tributação no Brasil além de terem de enfrentar empresas que
vivem na informalidade, várias empresas quebram com elevadas dívidas ﬁscais. Assim, é salutar dizer que é legal a elisão
ﬁscal".
Como se faz um planejamento tributário? "De forma simpliﬁcada, num planejamento tributário se faz a análise e aplicação
de um conjunto de ações, referentes aos negócios, atos jurídicos ou situações materiais que representam numa carga
tributária menor e, portanto, resultado econômico maior, normalmente aplicada por pessoa jurídica, visando reduzir a carga
tributária", explica o consultor da Conﬁrp.
Alguns cuidados são fundamentais para que não se confunda elisão ﬁscal (Planejamento Tributário) com evasão ilícita
(sonegação), pois neste último caso o resultado da redução da carga tributária advém da prática de ato ilícito punível na
forma da lei.
"Na ânsia de realizar um planejamento tributário, muitas
vezes o empresário se esquece de preocupações básicas
para se manter dentro da lei. Para evitar a evasão ilícita,
existe lei que possibilita que a autoridade administrativa
desconsidere os atos ou negócios jurídicos praticados
com a ﬁnalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo, para que não haja", alerta Robson
Nascimento.
Outro cuidado do empresário é ter em mente que o
planejamento tributário é meio preventivo, pois
deve ser realizado antes da ocorrência do fato
gerador do tributo. "Um exemplo deste tipo de
ação é a mudança da empresa de um município
ou estado para outro que conceda benefícios
ﬁscais", complementa.
Por ﬁm, a valorização dos contadores e

Fonte:
https://www.jornaldocomercio.com/
advogados
das empresas é fundamental
_conteudo/cadernos/jc_contabilidade/
2020/10/761631-indeﬁnicao-da-reformatributaria-prejudica-planos-corporativos.html
Texto: Fabiano Barth
Departamento Pessoal

Tabelas, Indicadores e Avisos
Salário Mínimo

Aluguel (indicador Outubro/2020)
IPC (IEPE)

4,57

Nacional

R$ 1.045,00

INPC (IBGE)

3,89

Regional

R$ 1.237,15*

4,34

Regional

R$ 1.265,63*

IGP-DI (FGV)

18,44

Regional

R$ 1.294,34*

IGP-M (FGV)

17,94

Regional

R$ 1.346,46*

Regional

R$ 1.567,81*

IPC (FIPE/USP)

IPCA (IBGE)

3,14

Média INPC (IBGE) e IGP-DI (FGV)

11,17

Fonte: Jornal do Comércio,
23/10/2020

Contribuições ao INSS

Tabela Progressiva IRPF
Parc. a
Deduzir

%

Salário de Contribuição

%

Até R$ 1.045,00

7,50

R$ 142,80

De R$ 1.045,00 a R$ 2.089,60

9,00

15

R$ 354,80

De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40

12,00

22,5

R$ 636,13

De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06

14,00

Isento

-

7,5

De R$2.826,66 a R$3.751,05
De R$3.751,06 a R$ 4.664,68
Acima de R$4.664.68

27,5

R$ 869,36

Até R$ 1.903,98

Os estabelecimentos que possuem mais de
10 empregados estão obrigados à
marcação de ponto. Poderá ser feita
mecanicamente, pelo uso de relógio ponto,
eletronicamente, por computador ou
manualmente.
Lembrando que de acordo com a Portaria
MTE 2.686/2011, para as empresas que
utiizavam ponto eletrônico, devem se
adequar às novas orientações e aparelho.
Orientamos também às empresas com
menos de 10 funcionários que façam a
marcação de ponto, para uso em eventuais
litígios trabalhistas.

*(Cada faixa atende
categorias específicas)

Válido para imóveis residenciais e não residenciais com período anual.
Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.
Fonte: Jornal do Comércio, 23/10/2020

Base de Cálculo em R$

Cartão Ponto

De R$1.903,99 a R$2.826,65

Fonte: Jornal do Comércio, 23/10/2020

Fonte: Jornal do Comércio, 23/10/2020

Salário Família
Até R$ 1.425,56

R$ 48,62

Acima de R$1.425,57 não tem direito

Nf’s Emitidas por Optantes
pelo Simples
As notas ﬁscais emitidas pelas Empresas
de Pequeno Porte e Microempresas não
deverão conter destaque de ISS e/ou IPI.
Deve constar na nota a seguinte
informação:
I - Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito ﬁscal de ISS
e/ou IPI.

Fonte: Jornal do Comércio, 23/10/2020

Obrigações com Vencimento no mês de Outubro / 2020

Venc.

Data
Limite

2

2

Honorários

5º dia útil

6

Salários

7

6

FGTS

7

6

15

ICMS no Simples Nacional

Empresas optantes pelo
Lucro Real ou Lucro Presumido

Empresas optantes pelo
Simples Nacional
Venc.

Data
Limite

2

2

Honorários

5º dia útil

6

Salários

7

7

FGTS

7

7

Carne INSS Dom. IRRF Dom.

Carne INSS Dom. IRRF Dom.

9

9

ICMS Substituição Tributária

16

INSS - Contribuinte Individual/
Segurado Facultativo

12

12

ICMS Próprio - Comércio

12

ICMS Próprio - Industrial

19

Contribuições Retidas na Fonte
(CRF) - 4,65%

12

19
20

20

FUNRURAL

20

20

INSS/DCTF WEB

20

20

ISS - Retido Carazinho

20

20

Simples Nacional

23

23

ICMS - Diferencial de Alíquotas

25

25

Parcelamento ICMS

30

30

Parc. Simples Nacional

30

30

Parc. federais em geral

Discriminação

Portal Sollução

Discriminação

15

16

20

20

INSS - Contribuinte Individual/
Segurado Facultativo
Contribuições Retidas na Fonte
(CRF) - 4,65%

20

20

IRRF - Sobre Aluguel e sobre
Serviços Prestados

20

20

FUNRURAL

20

20

PIS e COFINS - Entidades
Financeiras e Equiparadas

20

20

INSS/DCTF WEB

20

21

ISS - Retido Carazinho

25

25

IPI

25

25

PIS e COFINS

25

25

Parcelamento ICMS

30

30

CSLL e IRPJ Mensal

30

30

CSLL e IRPJ Quotas - Trimestral

30

30

Parc. federais em geral

www.sollucao.net

A empresa vendedora optante pelo Simples
Nacional pode gerar crédito para empresa
compradora não optante, desde que emita
documento ﬁscal com destaque do ICMS,
consignado no campo destinado às
informações complementares ou, em sua
falta, no corpo do documento, a expressão:
"Permite o aproveitamento do crédito de
ICMS no valor de R$...; Correspondente à
alíquota de ..., nos termos do Art. 23 da LC
º 123."

Avisos importantes
Departamento Pessoal
As informações deverão ocorrer nos prazos
abaixo descritos:
- Admissões: 2 dias antes do funcionários
iniciar suas atividades na empresa, munido
dos documentosnecessários e atestado
admissional;
- Reajuste de salário: No dia que ocorrer;
- Alteração de função: No dia que ocorrer,
juntamente com o atestado de alteração de
função;
- Atestado de afastamento: Informar no
portal em 24 horas do afastamento;
- Solicitação de rescisões: No dia que
ocorrer;
- Solicitação de férias: 30 dias antes de
iniciar as férias do funcionário;
- Cartões ponto e listagens extras: Até o dia
02 do mês subsequente.

Clientes da Sollução têm disponível o Portal no
site www.sollucao.net, no qual é possível
acessar diversas informações e solicitar vários
serviços online à Sollução.

Política da Qualidade:

A Sollução, reconhece o Sistema de Gestão da Qualidade como principal ferramenta para o monitoramento dos
processos na produção de informações contábeis úteis, objetivando a melhoria constante, o desenvolvimento dos
colaboradores e consequentemente a satisfação de seus clientes.

