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13º SALÁRIO - NO FINAL DO ANO, MUITAS 
QUESTÕES SURGEM NA HORA DE CALCULAR 
E TRIBUTAR O 13º SALÁRIO.  ABAIXO 
ALGUMAS DÚVIDA E SOLUÇÕES: 1 - Os sócios 
das empresas têm direito ao 13º salário? 
São beneficiários do 13º Salário todos os 
empregados regidos pela CLT, os empregados 
domésticos, os trabalhadores rurais e os 
trabalhadores avulsos. 
Os contribuintes individuais, que são aqueles que 
prestam serviço sem vínculo empregatício, tais 
como os profissionais autônomos, os empresários, 
os sócios e titulares de empresas, os diretores não 
empregados, os diaristas, entre outros, não fazem 
jus ao 13º Salário. 
 
2 – Posso pagar o 13º em parcela única? 
A legislação que rege o 13º salário (Leis 4.090/62 e 
4.749/65) não prevê o pagamento do 13º em 
parcela única, trazendo regulamentação expressa 
para pagamento da 1ª parcela nos meses entre 
fevereiro e novembro e do valor bruto do 13º 
salário (deduzindo-se o valor so adiantamento/1ª 
parcela) no mês de dezembro, até o dia 20. 
Apesar de a legislação ser clara ao determinar que 
o pagamento seja feito em duas parcelas, o 
empregador que, mesmo assim, desejar pagar o 
13º Salário de uma só vez, irá efetuar o pagamento 
em qualquer mês, desde que não ultrapasse o dia 
30 de novembro, data limite para pagamento da 1ª 
parcela, observando que o valor do 13º Salário 
deverá corresponder à remuneração devida em 
dezembro. 3 - O empregado teve reajuste de 
salário base em junho/2021. O 13º salário será 
calculado conforme a média ou conforme o valor 
reajustado? 
O valor do 13º salário corresponde a remuneração 
do empregado em dezembro de cada ano. Assim, 
o 13º, nessa situação, será calculado conforme o 
salário base reajustado, não sendo calculada a 
média. Médias somente são realizadas para 
empregados com salário variável ou que 
receberam variáveis (horas extras, comissões, 
horas noturnas, etc.) ao longo do ano.  

ALÍQUOTA DO ISS 
Município de São Paulo, por meio da
17.719/2021 (DOM de 27.11.2021), altera a
13.701/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre 
Serviços de Q
reduzir,
aos seguintes serviços,
a)
de programas de computação) 
e
e negócios de terceiros), relacionados, 
respectivamente,
digital, de aluguéis, transporte de passageiros ou 
entregas, bem como de compra e venda de 
mercadorias e demais bens móveis tangíveis 
(marketplace), e administração
realizada via plataforma digital;
b)
intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil ("leasing"), de franquia ("franchising") e 
de faturização ("factoring")),
agenciamento, corretagem ou in
contratos de franquia (franchising);
c)
visual, desenho industrial e 
congeners),
comunicação visual e congêneres;
d)
trucagem, dublagem, mixagem e 
congêneres),
inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, 
trucagem e congêneres) e
microfilmagem e digitalização),
prestados por notários, oficia
prepostos
franchising")).
01.01.2022.
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ALÍQUOTA DO ISS - REDUÇÃO: O Prefeito do 
Município de São Paulo, por meio da Lei n° 
17.719/2021 (DOM de 27.11.2021), altera a Lei n° 
13.701/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), para 
reduzir, de 5% para 2%, a alíquota do ISS aplicada 
aos seguintes serviços, previstos no artigo 1°: 
a) 10.05 (licenciamento ou cessão de direito de uso 
de programas de computação) 
e 17.11 (administração em geral, inclusive de bens 
e negócios de terceiros), relacionados, 
respectivamente, a intermediação, via plataforma 
digital, de aluguéis, transporte de passageiros ou 
entregas, bem como de compra e venda de 
mercadorias e demais bens móveis tangíveis 
(marketplace), e administração de imóveis 
realizada via plataforma digital; 
b) 10.04 (agenciamento, corretagem ou 
intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil ("leasing"), de franquia ("franchising") e 
de faturização ("factoring")), relacionados a 
agenciamento, corretagem ou intermediação de 
contratos de franquia (franchising); 
c) 23.01 (serviços de programação e comunicação 
visual, desenho industrial e 
congeners), relacionados a programação visual, 
comunicação visual e congêneres; 
d) 13.01 (fonografia ou gravação de sons, inclusive 
trucagem, dublagem, mixagem e 
congêneres), 13.02 (fotografia e cinematografia, 
inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, 
trucagem e congêneres) e 13.03 (reprografia, 
microfilmagem e digitalização), exceto quando 
prestados por notários, oficiais de registro ou seus 
prepostos e 17.07 (franquia 
ranchising")).As alterações são válidas a partir de 
01.01.2022. 
 
 

 

 

Dezessete
“Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: 
Pasado y Futuro
de um ranking anual, apresentou os
estabelecimentos mais votados
edição da premiação, em 2013.
A relação completa de restaurantes brasileiros 
listados: 
3º – D.O.M. (São Paulo, SP)
7º – Maní (São Paulo, SP)
11º – A Casa do Porco (São Paulo, SP)
22º – Lasai (Rio de Janeiro, RJ)
23º – Mocotó (São Paulo, SP)
41º – Oteque (Rio de Janeiro, RJ)
49º – Manu (Curitiba, PR)
51º – Oro (Rio de Janeiro, RJ)
54º – Tuju (São Paulo, SP)
65º – Evvai (São Paulo, SP)
66º – Fasano (São 
68º – Glouton (Belo Horizonte, MG)
75º – Tordesilhas (São Paulo, SP)
77º – Soeta (Vitória 
86º – Arturito (São Paulo, SP)
88º – Komah (São Paulo, SP)
90º – Corrutela (São Paulo, SP)
 

Frase

Se pensarmos em desgraças, seremos 

desgraçados. Se pensarmos em 

coisas assustadoras, viveremos com 

medo. Tu não é

és; tu és o que tu pensas.

   Boa 

 

dos Santos 

de novembro  de 2021  
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Uma pausa ... 
Dezessete restaurantes brasileiros estão na lista 
Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: 

Pasado y Futuro”, que, excepcionalmente, em vez 
de um ranking anual, apresentou os 100 
estabelecimentos mais votados desde a primeira 
edição da premiação, em 2013.  

relação completa de restaurantes brasileiros 

D.O.M. (São Paulo, SP) 
Maní (São Paulo, SP) 

Casa do Porco (São Paulo, SP) 
Lasai (Rio de Janeiro, RJ) 
Mocotó (São Paulo, SP) 
Oteque (Rio de Janeiro, RJ) 
Manu (Curitiba, PR) 
Oro (Rio de Janeiro, RJ) 
Tuju (São Paulo, SP) 
Evvai (São Paulo, SP) 
Fasano (São Paulo, SP) 
Glouton (Belo Horizonte, MG) 
Tordesilhas (São Paulo, SP) 
Soeta (Vitória – MG) 
Arturito (São Paulo, SP) 
Komah (São Paulo, SP) 
Corrutela (São Paulo, SP) 

rase da Semana: 

Se pensarmos em 

coisas felizes, 

seremos felizes. 

Se pensarmos em desgraças, seremos 

desgraçados. Se pensarmos em 

coisas assustadoras, viveremos com 

medo. Tu não és o que pensas que 

és; tu és o que tu pensas. 

Boa Semana! 


