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Em 03/04/2020 foi editada a Portaria 139 
que prorroga o vencimento da Contribuição 
Previdenciária – INSS

Entretanto, o empresário deve atentar-se ao se-
guinte. Somente prorroga a parte patronal de 
20% (Não prorroga RAT, Terceiros e nem o INSS 

descontado do empregado):

Prorroga apenas a parte patronal de 20% dos 
empregados e avulsos, portanto, a parte de 20% so-
bre Pró-Labore, Autônomos (Contribuintes individuais), 
permanece normal. O artigo 1 da Portaria 139 dispõe:

“As contribuições previdenciárias de que trata o 
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devi-
das pelas empresas a que se refere o inciso I do ]… “

Citada Lei, em seu artigo 22,  inciso I determina que: 
“Aos segurados EMPREGADOS e trabalhadores avul-
sos que lhe prestem serviços”.

Por fim destaca-se que a parte que fala do patronal so-
bre contribuinte individual está no inciso III e não I como 
trata a Portaria: (III - vinte por cento sobre o total das 
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, 
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes in-
dividuais que lhe prestem serviços).

As competências que poderão ser prorrogadas, 
são: 03/2020 e 04/2020. Logo,  quem já gerou a GPS/
DARF de 03/2020 deve desconsiderar, caso o emprega-
dor deseje prorrogar a parte patronal. Quem preferir, 
pode pagar normalmente data de vencimento.

Data de vencimento se prorrogar:

Competência 03/2020 = Pagamento para o 
dia 20/08/2020

Competência 04/2020 = Pagamento para o 
dia dia 20/10/2020

A prorrogação também abrange Empregador 
doméstico: 8% patronal + 0,8% de seguro contra aci-
dentes, conforme artigo 1 da Portaria 139 que diz: “E a 
contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 
1991, devida pelo empregador doméstico”. A lei 8212, 
por sua vez dispõe que: 

Art. 24.  A contribuição do empregador doméstico 
incidente sobre o salário de contribuição do empre-
gado doméstico a seu serviço é de

I - 8% (oito por cento); e
II - 0,8% (oito décimos por cento) para o financia-

mento do seguro contra acidentes de trabalho.

Abaixo, segue a síntese dos principais assuntos abor-
dados na Portaria:

• FGTS	(Suspensão):	Poderá	suspender	o	pagamento
do FGTS dos meses 03/2020, 04/2020 e 05/2020 – Po-
dendo fazer o parcelamento, declarando a dívida na
modalidade 1 até 20/06/2020

• INSS	 (prorrogação):	 03/2020	 e	 04/2020	 –	 Podendo
pagar em 20/08/2020 e 20/10/2020 respectivamente.
(Importante o empregador fazer o controle dos valores 
de 20% patronal dos empregados a recolher futura-
mente)

• TERCEIROS/Outras	 en-
tidades (Redução): Teve
redução na alíquota nos
meses 04/2020, 05/2020
e 06/2020

Eduardo Moisés

PORTARIA 139 - 
Contribuição Previdenciária 

em tempos de 
COVID19

Na contramão de ou-
tros setores, como 
alimentação fora do 

lar ou salões de beleza, por 
exemplo, as farmácias tive-
ram no Brasil um incremento 
de 15% nas demandas, de 
acordo com pesquisa feita 
pelo Boston Consulting 
Group. Apesar disso, e mes-
mo não sendo obrigadas a 
fecharem as portas, esses 
negócios também precisam 
estar atentos aos desafios 
impostos por esse momento. 

O analista Geraldo da Cos-
ta, da unidade de competi-
tividade do Sebrae, lembra 
que as farmácias – pelo fato 
de continuarem atendendo 
ao público – devem redobrar 
os cuidados para evitar a con-
taminação dos funcionários 
e clientes. “Iniciativas como 
criar horários alternativos 
para atender aos grupos de 
risco, fazer marcações na 
fila para que seja obedecida 
a distância mínima entre 
as pessoas, criar barreiras 
protetoras nos caixas ou 
realizar atendimento em do-
micílio são alguns cuidados 
que trazem mais segurança 
e tranquilidade”.

As farmácias tiveram um incremento de 15% nas demandas.

se
na

cr
s.

co
m

/re
po

du
çã

o

Farmácias registram aumento da 
demanda, na contramão da crise

O segmento de farmácias tem registrado um aumento das vendas nesse período de isolamento social 
provocado pela pandemia do novo Coronavírus

deve ser tentado”, comenta.
Confira algumas dicas para 

as empresas do setor
• Garanta	o	abastecimento

dos produtos. As far-
mácias devem garantir
o suprimento de medi-
camentos e materiais
de proteção individual
necessários e devem co-
laborar para a educação
em saúde e gerencia-
mento colaborativo com
hospitais e unidades de
saúde, em momentos de
crise, em saúde pública.

• Cuidado	para	não	demitir
empregados e perder pes-
soas já preparadas, além 
de elevar os custos do 
negócio com demissões.

• Desenvolva	canais	alter-
nativos de venda.

• Se	a	sua	empresa	ainda
não atua com delivery,
esse é o momento de
repensar estratégias.

• Negocie	com	aplicativos
de delivery para que não 
sejam feitas cobranças
de taxa nesse período
de crise.

• Invista	 em	 estratégias
de marketing nas redes
sociais.

As empresas também não 
podem deixar de ter em con-
ta os cuidados com a gestão 
do negócio. “Os donos dos 
pequenos negócios precisam 
avaliar se estão usando toda 
a mão de obra contratada e 
avaliar a possibilidade de dar 
férias a parte da equipe, por 
exemplo”, comenta Geraldo. 
Outra iniciativa importante 
é aproveitar o momento 
para capacitar os funcioná-
rios por meio das inúmeras 
ferramentas de qualificação 
online disponíveis.

Geraldo lembra ainda que 
em momentos de crise é 

fundamental que os empre-
endedores estejam focados 
no equilíbrio do fluxo da 
caixa. Nesse sentido, nego-
ciar a redução dos custos do 
negócio é algo que deve ser 
buscado permanentemen-
te. “Ninguém sabe quanto 
tempo essa crise vai durar 
e se a alta na demanda nas 
farmácias vai permanecer. 
Por isso, discutir a extensão 
dos prazos de pagamento 
com fornecedores, os valo-
res e prazos no aluguel das 
lojas, a redução das taxas dos 
serviços de entrega... Tudo 
o que for possível negociar,

Diante do isolamento social 
devido ao novo Coronavírus, a 
exposição solar fica prejudica-
da, mas não deve ser esquecida. 
A exposição moderada ao sol é 
importante para sintetização da 
vitamina D. Entre os benefícios 
da vitamina D (VD) estão a 
melhora do sistema imune.  

É um nutriente com função 
de hormônio que age em diver-
sas áreas do organismo. “Sem 
dúvida, manter níveis normais 
de vitamina D está associado a 
menor taxa de infecções. Vitami-
na D está envolvida no processo 
de defesa do organismo contra 
agentes infecciosos e células 
cancerígenas. Isso se concluiu 
quando se compararam pessoas 
com baixo nível de VD, versus, 
altos níveis de VD”, explicou o 
coordenador científico da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia 
(SBD), Helio Miot.

Segundo o médico, no mun-
do tem sido observados níveis 
baixos de vitamina D em toda a 
população. “Sabemos que 60% 
ou até 80%, dependendo do 
grupo populacional, tem níveis 

Tomar sol é importante para sintetização da vitamina D.
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Mesmo com isolamento, exposição 
ao sol não deve ser esquecida

baixos de vitamina D, o que 
pode comprometer o funciona-
mento do organismo como um 
todo, especialmente as pessoas 
de risco como gestantes, idosos, 
imunossuprimidos, indivíduos 
em pós-operatório de cirurgia 
bariátrica, quem tem osteo-
porose e doenças intestinais. 
Esses indivíduos devem ter 
seu nível de vitamina D testado 
e, se forem baixos, receber a 
suplementação”.

O médico explica que grande 
parte da vitamina D é produzida 
pela pele, sendo mais de 90% 

pela exposição solar habitual. 
“Então não é aquele indivíduo 
que vai se bronzear na piscina, 
mas é durante aquela caminha-
da, ao estender uma roupa no 
varal, tudo isso promove uma 
grande síntese de vitamina D. 
Outra grande parte ocorre pela 
alimentação, com alimentos 
como peixes, ovos, derivados 
de leite e algumas frutas. Esses 
alimentos têm uma quantidade 
de vitamina D. Essas são as duas 
principais fontes de vitamina D 
para o organismo: exposição 
solar leve e alimentação” (ABr).

Marcelo Marco Bertoldi

A Lei do Inquilinato possibilita que, 
ordinariamente, tanto locador quanto 
locatário pleiteiem a revisão do valor 
do aluguel, desde que ultrapassados 
ao menos 3 anos de contrato e sem-
pre que se verifique que tal valor não 
condiz mais com aquele praticado 
pelo mercado. 

Como é previsível que nesse período 
de tempo possa haver alterações nos 
valores locatícios é que o legislador 
previu essa possibilidade. Essa regra 
é absolutamente essencial para que 
as relações locatícias se desenvolvam 
com estabilidade e previsibilidade.

Por outro lado, não existe na lei de 
locação a previsão de revisão diante 

Como ficam contratos de locação?
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dúvida de que o pagamento de alu-
gueres em período em que o imóvel, 
em decorrência de fato inesperado e 
alheio à vontade das partes, trará ao 
locatário uma onerosidade excessiva. 

Diante disso, érazoável que locador 
e locatário encontrem uma medida 
adequada de redução do valor locatí-
cio, de forma a que essa onerosidade 
seja compartilhada entre ambos. Caso 
esse consenso não seja possível, terá o 
locatário à sua disposição a via judicial, 
com o manejo de uma ação revisional 
fundada na teoria da imprevisão.

(*) - Advogado e sócio do escritório Marins 
Bertoldi Advogados, atua nas áreas do 
Direito Societário, Fusões, Aquisições, 

Direito Contratual e Contencioso, 
Arbitragem e Governança Corporativa.

de fatos inespe-
rados e que tra-
gam para uma 
das partes uma 
desproporção 
abrupta quanto 
à obrigação as-
sumida contra-
tualmente, como 
na atual situação 
vivenciada em 
decorrência da 
pandemia do Co-
ronavírus.

Não obstante, 
deve prevalecer 
a exceção da teoria da imprevisão e 
da onerosidade excessiva, aplicável 
aos contratos em geral, que se dá 
justamente naqueles casos em que se 
verifica a ocorrência de algo inusitado, 
completamente surpreendente e que, 
por conta disso, faz com que o cum-
primento do contrato acabe por não 
ser possível ou então gere a uma das 
partes um sacrifício desproporcional.

Fácil perceber a possibilidade de isso 
ocorrer quando se trata de locação de 
imóvel comercial. Naquela hipótese em 
que o empreendimento empresarial 
tiver que reduzir substancialmente 
sua atividade ou até mesmo fechar 
o estabelecimento por um período
razoável de tempo, superior a 30 dias,
em decorrência da pandemia, não há
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2019 2018
Lucro líquido do exercício 810  9.115 
Outros resultados abrangentes -  - 
Outros resultados abrangentes - atribuível ao acionista 810  9.115 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 810  9.115 
Ajustes para conciliar o resultado
Depreciações e amortizações 1.861  1.795 
Impostos de renda e
 contribuição social - corrente e diferido (5.827) (3.010)
Perda/(ganho) na baixa de ativo imobilizado (594) (108)
Encargos fi nanceiros 2.716  1.005 
Provisões para riscos processuais 4.191  (12.610)

3.157  (3.813)
(Acréscimo)/decréscimo de ativos
Em contas a receber 27.815  (3.245)
Em adiantamentos 433  (167)
Em impostos a compensar 1.716  (2.709)
Em despesas antecipadas (19) (24)
Em transações com partes relacionadas (92) (653)

29.853  (6.798)
Acréscimo/(decréscimo) de passivos
Em fornecedores 5.233  1.937 
Em obrigações trabalhistas e encargos (470) 709 
Em provisões trabalhistas e encargos (2.027) 542 
Em impostos a recolher 1.998  810 
Em adiantamento de clientes -  (2.642)
Em outras contas a pagar  (148) 88

4.586  1.444 
Caixa líquido gerado pelas (utilizados nas)
 atividades operacionais 37.596  (9.167)
Atividades de investimentos
Adições para imobilizado e intangível 3.807 (1.984)
Baixas do ativo imobilizado 82  61 
Recebimentos por vendas de ativos permanentes 1.222  314 
Caixa líquido utilizado nas
 atividades de investimentos (2.503) (1.609)
Atividades de fi nanciamentos
Ingressos de empréstimos e fi nanciamentos -  25.472 
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos (19.033) (53)
Distribuições de dividendos (13.054) (11.717)
Em transações com partes relacionadas (22) -
Pagamentos de tributos parcelados (2.971) (2.873)
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas
 atividades de fi nanciamentos (35.080) 10.829 
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 13  53 
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 53  - 
Saldos fi nais de caixa e equivalentes de caixa 66  53 
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 13  53

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo 2019 2018
Circulante 31.470  61.402 
Caixa e equivalentes de caixa 66  53 
Contas a receber 24.701  52.516 
Adiantamentos 141  574 
Impostos a compensar 6.344  8.060 
Despesas antecipadas 218  199 
Não circulante 83.687  37.008
Partes relacionadas 4.886  4.794 
Impostos diferidos 26.073  20.245 
Depósitos judiciais 3.460  3.460 

34.419  28.499 
Imobilizado 49.037  8.273 
Intangível 231  236 

49.268  8.509 
Total do ativo 115.157  98.410

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 81.501  68.568 
Fornecedores 16.770  11.537 
Empréstimos e fi nanciamentos 8.567  17.239 
Obrigações trabalhistas e encargos 13.412  13.882 
Passivo de arrendamento 19.125  - 
Provisões trabalhistas e encargos 15.629  17.656 
Impostos a recolher 5.541  3.543 
Parcelamento de tributários 2.093  2.125 
Dividendos a pagar 203  2.279 
Outras contas a pagar 161  307 
Não circulante 31.398  17.416
Empréstimos e fi nanciamentos -  8.491 
Parcelamento de tributários 5.556  7.649 
Partes relacionadas -  22
Passivo de arrendamento 20.397  - 
Provisão para contingências 5.445  1.254 
Patrimônio Líquido 2.258  12.426
Capital social 1.000  1.000 
Reservas  1.258  11.426 
Total do passivo e patrimônio líquido 115.157  98.410

2019 2018
Receita operacional líquida 316.740  312.724 
Custo dos serviços prestados (284.766) (290.066)
Lucro Bruto 31.974  22.658 
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais (18.417) (19.549)
Despesas com provisão para contingências (5.852) 10.708 
Outras receitas e despesas (2.466) (4.015)

(26.735) (12.856)

Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Reservas
Capital Reserva Reservas de Ajuste Avaliação Lucros (Prejuízos)
Social Legal Lucros Patrimonial Acumulados Total

Saldos em 1° de janeiro de 2018 1.000  200  11.792  -  -  12.992 
Lucro líquido do exercício -  -  -  -  9.115  9.115 
Total de resultados abrangentes, líquidos de impostos -  -  -  -  9.115  9.115 
Dividendos adicionais distribuídos -  -  (7.402) -  -  (7.402)
Dividendos a distribuir -  -  -  -  (2.279) (2.279)
Destinação para reservas de lucros -  -  6.836  -  (6.836) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.000  200  11.226  -  -  12.426 
Lucro líquido do exercício -  -  -  -  810  810 
Total de resultados abrangentes, líquidos de impostos -  -  -  -  810  810 
Dividendos a título de reserva de lucros -  -  (10.775) -  - (10.775)
Dividendos a distribuir -  -  -  -  (203) (203)
Destinação para Reserva de Lucros -  -  607  -  (607)  -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.000  200  1.058  -  -  2.258

As demonstrações fi nanceiras completas, com Relatório da 
Auditoria BDO RCS Auditores Independentes SS, encontram-se 

 a disposição dos acionistas na sede da Empresa.

Srs. Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras correspondentes aos exercícios fi ndos em 31/12/2019 e 31/12/2018.

2019 2018
Lucro antes do resultado fi nanceiro 5.239  9.802 
Receitas fi nanceiras 244  336 
Despesas fi nanceiras (10.500) (4.034)
Resultado fi nanceiro líquido (10.256) (3.698)
(Prejuízo)/lucro líquido antes da provisão
 para imposto de renda e contribuição social (5.017) 6.104 
Imposto de renda e contribuição social diferido 5.827  3.011 
Lucro líquido do exercício 810  9.115

Ivan Correa de Toledo - Diretor
Rafael Leandro dos Santos - CRC 1SP265663/O-7

Demonstrações do resultado do exercício em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa em 31 de dezembro de 2019
e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ Nº 06.127.582/0001-58

Relatório da Diretoria
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