
IN
FO

R
M

A
TI

V
O

 
JA

N
EI

R
O

 2
0

2
0

 

 

  
  

ÍNDICE 

P. 2 
Poupança perderá da inflação em 

2020 

Controle financeiro mensal: dicas 

que vão te ajudar a se organizar 

P. 3 
Cronograma E-Social 

P. 4 
Agenda de Obrigações - Janeiro 

 

VOCÊ SABIA 
COMO FOI DECIDIDO QUE JANEIRO SERIA O PRIMEIRO MÊS DO ANO? 

Para os antigos romanos, janeiro era importante porque era o mês consagrado ao deus 
Janus (daí vem Ianuarius, que significa janeiro em latim). Na mitologia romana, Janus é o 
deus de duas faces, dos começos e dos fins, das transições. Quando os romanos ganharam 
mais poder, começaram a espalhar seu calendário por todo seu vasto império. Mas na 
Idade Média, após a queda de Roma, o cristianismo se estabeleceu com força e o primeiro 
de janeiro foi considerado uma data muito pagã. 
 
No século XVI, o papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano e o primeiro de 
janeiro foi reestabelecido como Ano Novo nos países católicos. No entanto, a Inglaterra, 
que havia se rebelado contra a autoridade do papa e professava a religião protestante, 
continuou a celebrar a passagem do ano no dia 25 de março até 1752. Naquele ano, um 
ato do Parlamento alinhou os britânicos com o resto da Europa. 
 
Hoje, a maioria dos países é governada pelo calendário gregoriano e é por isso que os fogos 
de artifício tomam o céu no dia 1º de janeiro de cada ano. 



 

 POUPANÇA PERDERÁ DA INFLAÇÃO EM 2020 

Com a taxa básica de juros (Selic) em 4,5% ao ano, a poupança terá 

um rendimento anual de 3,15% em 2020, abaixo da inflação esperada 

para o próximo ano, de 3,6%. Será a primeira vez que a poupança 

perderá para a inflação desde 2015. 

Com os juros baixos, a poupança rende menos por causa de uma regra 

criada em 2012. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a 

rentabilidade da poupança é de 6,17% ao ano (0,5% ao mês) mais TR. 

Porém, quando a Selic é igual ou menor que 8,5%, a poupança passa 

a render 70% da Selic mais TR. 

Para quem a poupança ainda vale a pena? 

1 - Quem guarda dinheiro em casa: Para casos assim, a poupança é 

uma alternativa. 

2 - Quem ganha pouco e poupa pouco a cada mês. 

3 - Quem quer resgatar o dinheiro em pouco tempo: Uma alternativa 

para quem recebeu uma quantia, mas não quer deixá-lo na conta 

corrente, sujeito a tarifas. 

4 - Quem quer fazer uma reserva de emergência. 

5 - Quem tem depósitos anteriores a maio de 2012: A  poupança 

antiga ainda tem um rendimento garantido de 6,17%. 

  
   

  

 

 

 CONTROLE FINANCEIRO MENSAL: DICAS QUE VÃO TE AJUDAR A 

SE ORGANIZAR 

Calcular a renda: Mas o que é essa renda? Pode-se calculá-la levando 

em consideração o valor líquido do salário e os descontos obtidos em 

despesas fixas. Valores médios advindos de atividades extras também 

devem ser adicionados ao cálculo. 

Pagando as dívidas: Outro fator que traduz a importância do controle 

financeiro mensal é o fato de ele permitir o pagamento de dívidas. Isso 

porque o planejamento antecipado de gastos permite que se consiga 

um valor fixo para pagamento de prestações. 

Controle financeiro mensal com o Excel: Essa é uma excelente 

ferramenta para tornar mais visível o fluxo da renda, de forma 

identificar atitudes que põem a vida financeira em risco. Com uma 

planilha de controle financeiro mensal, pode-se observar com mais 

clareza o impacto dos custos variáveis e fixos sobre a renda. 

Mudando hábitos: Adotando métodos como as planilhas de gastos, 

pode-se ter um controle financeiro mensal efetivo. De fato, o 

acompanhamento torna possível a identificação de gastos supérfluos, 

que poderiam ser evitados. 



 

 CRONOGRAMA E-SOCIAL 

No dia 06 de dezembro, foi anunciada nova mudança no cronograma 

do eSocial para 2020. O início do envio de alguns eventos 

obrigatórios, anteriormente previstos para janeiro de 2020, foi 

adiado. 

O adiamento afeta o envio dos seguintes eventos: 

- Folha de pagamento (S-1200 a S-1300) do 3° grupo, que contempla 

as micro e pequenas empresas, MEI, optantes pelo Simples Nacional, 

empregadores pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos; 

- Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o 1° grupo, que contempla 

as empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões em 2016); e 

- Todos os eventos do 4° grupo, que contempla os órgãos públicos e 

organizações internacionais). 

Grupo 1 - Empresas com faturamento superior a R$78 milhões 

• Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - já 

implantados 

• 08/09/2020 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do 

Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240 

Grupo 2 - Empresas com faturamento inferior a R$78 milhões, 

exceto as optantes pelo SIMPLES 

• Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - já 

implantados 

• 08/01/2021 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do 

Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240 

Grupo 3 - ME e EPP optantes pelo SIMPLES, MEI, empregadores 

pessoas físicas (exceto domésticos), entidades sem fins lucrativos 

• Eventos de tabela e não periódicos - já implantados 

• Eventos Periódicos (folha de pagamento) - S-1200 a S-1299: 

• 08/09/2020 - CNPJ básico com final 0, 1, 2 ou 3 

• 08/10/2020 - CNPJ básico com final 4, 5, 6 ou 7 

• 09/11/2020 - CNPJ básico com final 8, 9 e pessoas físicas 

• 08/07/2021 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do 

Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240 

 

Grupo 4 - Entes públicos de âmbito federal e as organizações internacionais 

• 08/09/2020 - Eventos de tabela S-1000 a S-1070, do leiaute do eSocial, exceto o evento S-1010 

• 09/11/2020 - Eventos não periódicos S-2190 a S-2420 

• 08/03/2021 - Evento de tabela S-1010 

• 10/05/2021 - Eventos periódicos - S-1200 a S-1299 

• 10/01/2022 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240 

Grupo 5 - Entes públicos de âmbito estadual e o Distrito Federal 

• Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - cronograma a ser estabelecido em ato específico 

• 08/07/2022 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240 

Grupo 6 - Entes públicos de âmbito municipal, as comissões polinacionais e os consórcios públicos 

• Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - cronograma a ser estabelecido em ato específico 

• 09/01/2023 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240 

  
  

  



AGENDA DE OBRIGAÇÕES 
JANEIRO 2020 

3-jan 
Comprovante Mensal de Retenção da Contribuição 
para o Pis/pasep e da COFINS - Autopeças 

20-jan 

RET - Regime Especial de Tributação - Incorporações 
Imobiliárias 

6-jan 

IOF CSLL - PIS - COFINS - Retenção na Fonte 

IR/FONTE - Juros S/ o Capital Próprio, Aplicações 
Financeiras, Prêmios e Multas 

Simples Nacional 

7-jan 

Salários Contribuição Previdenciária - Receita Bruta 

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados 

22-jan 
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais 

Contrato de Trabalho Temporário 

23-jan 

IOF 

Salário / Simples – Doméstico / Simples Doméstico - 
13º Salário (contribuição Previdenciária) 

IR/FONTE - Juros S/ o Capital Próprio, Aplicações 
Financeiras, Prêmios e Multas 

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

24-jan 

COFINS - Demais Empresas 

8-jan 

Registro de Pessoas Naturais - Comunicação ao Inss PIS - Demais Empresas - Folha de Pagamento 

Esocial - Eventos de Sst - Saúde e Segurança no 
Trabalho / Eventos Periódicos 

IPI (demais Produtos) 

10-jan 

GPS - Remessa da Cópia ao Sindicato 
Taxa pela Utilização dos Equipamentos Contadores de 
Produção 

Comprovante de Rendimentos - Juros sobre o Capital 
Próprio 

31-jan 

TCIF - Taxa de Controle de Incentivos Fiscais 

IR/FONTE - Serviços Prestados por Transportador 
Paraguaio 

Contribuição Sindical - Patronal 

IPI (código Tipi: 2402.20.00) 
Gfip - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social - Relativa ao 13° Salário 

Décimo Terceiro Salário - Diferença - 3ª Parcela 
Comprovante Anual de Imposto de Renda Recolhido - 
Comissões ou Corretagens - Serviços de Propaganda e 
Publicidade 

15-jan 

ICMS/diferencial de Alíquota/operação ou Prestação 
Interestadual Destinada a Consumidor Final Não 
Contribuinte 

Comunicação de Não Ocorrência de Operações 
Suspeitas - Profissionais e Organizações Contábeis 

DCTFweb Mensal / DCTF - Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais 

Contribuição Social – Estimativa - Lucro Presumido - 4º 
Trimestre de 2019 - 1ª Quota ou Quota única - Lucro 
Real - 4º Trimestre de 2019 - 1ª Quota ou Quota única 

CIDE - Combustível / Remessas ao Exterior 
Dme - Declaração de Operações Liquidadas com 
Moeda em Espécie 

Efd - Contribuições - Transmissão ao SPED / Reinf - 
Transmissão ao SPED 

Contribuição Sindical - Empregados 

IOF 
IR - Ganhos em Aplicações Financeiras de Renda 
Variável 

IR/FONTE - Juros S/ o Capital Próprio, Aplicações 
Financeiras, Prêmios e Multas 

IRPF - Carnê-leão - Ganho de Capital 

PIS - COFINS - Retenção na Fonte 

IRPJ - Estimativa - Ganho de Capital - Me e Epp 
Optantes pelo Simples Nacional - Lucro Presumido - 4º 
Trimestre de 2019 - 1ª Quota ou Quota única - Lucro 
Real - 4º Trimestre de 2019 - 1ª Quota ou Quota única 

Contribuição Previdenciária - Mensal / Trimestral - 
Contribuinte Individual e Facultativo 

PIS - COFINS - Retenção na Fonte 

20-jan 

DARF Numerado (DCTFweb Mensal) - Contribuição 
Previdenciária 

Simei - Opção - Ano-calendário de 2020 

COFINS / PIS - Financeiras e Equiparadas 
Simples Nacional - Comunicação da Exclusão - Ano-
calendário de 2020 - Opção - Ano-calendário de 2020 

Contribuição Previdenciária - Cooperativa de Trabalho 
– Empregador - Produtor Rural - Retenção dos 11% 

Operações Realizadas com Criptoativos - Informação à 
Rfb 

Informe de Rendimentos Financeiros - Aplicações 
Financeiras/mútuo - Beneficiário Pessoa Jurídica 

SISCOSERV - Registros de Vendas e de Aquisições 

IR/FONTE - Outros IR/FONTE - Fundos de Investimento Imobiliário 
 

 


