
INSTRUÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 
 

Considerando que: 
• Os pagamentos de serviços externos prestados por pessoa física à UDESC 

devem ser única e exclusivamente mediante a emissão de Nota Fiscal de 
Prestação de Serviço; 

• A emissão da Nota Fiscal só pode ser efetuada no mesmo dia ou após a data do 
serviço prestado pela pessoa física; 

• O pagamento pela UDESC deve ser realizado dentro do mês de emissão da 
Nota Fiscal, devido ás retenções do Imposto; 

• O Município de Florianópolis só autoriza a emissão de uma ÚNICA Nota 
Fiscal para profissionais domiciliados fora do município; 

• Situações constrangedoras a imagem institucional, envolvendo o pagamento de 
serviço externo pessoa física; 

• Visando disciplinar, melhorar, padronizar, o relacionamento entre a UDESC e 
os profissionais externos contratados, apresentamos as seguintes orientações:    

 
 
01. DO PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 
 
• Os interessados em contratar profissionais externos antes de encaminharem a solicitação de 

contratação ao Setor de Compras deverão informar o profissional sobre a nossa forma e condições 
de pagamento, expostas nos itens 2 e 3 abaixo. 

 
• Os valores a serem pagos aos profissionais externos são os estabelecidos na Resolução 008/2011 

CONSAD. Igualmente a Instrução Normativa 09/2009 PROAD/PROPLAN Art. 2º, §1º Estabelece 
que todas as informações que permitam a comprovação do atendimento da Resolução, tais como: 
currículo constando a titulação do profissional, tipo de atividade, carga horária, conforme o caso, 
período/data do evento. Caso os recursos sejam de convênios federais, deverá ser observada a 
legislação respectiva.  

 
• Atendida todas as observações acima, o interessado na contratação deverá providenciar a 

Solicitação de compra de material ou contratação de serviço e o Modelo de Orçamento PF  
(disponíveis no site do setor de compras), entre outros documentos necessários que estão previstos 
na IN 09/2009 PROAD/PROPLAN e entregá-los assinados no Setor de Compras no prazo de no 
mínimo 20 dias anteriores a data prevista para execução do serviço. Importante lembrar que 
qualquer serviço prestado sem a autorização do Reitor (entenda com autorização: “processo 
aprovado com Nota de Empenho executada e assinada) será de responsabilidade do 
mandante (solicitante), podendo influir em processo administrativo e apuração de 
responsabilidade. 

 
 
02. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
• Qualquer evento que for realizado dentro do CEFID, por setores administrativos ou projetos 

institucionais, e que implicar em pagamento de profissionais externos (Pessoa Física) deverá ser 
realizado entre o dia 1º ao dia 20 de cada mês, a fim de garantir o processamento do pagamento no 
respectivo mês, pelas razões apresentadas no preâmbulo. As atividades que forem realizadas fora 



deste período não terão a garantia de pagamento e a responsabilidade pela a emissão da Nota 
Fiscal no mês subseqüente ficará por conta do solicitante ou do profissional contratado. 

 
• Conforme exposto no preâmbulo, todo pagamento de serviços externos realizados por pessoa física 

deverá ser mediante a emissão/apresentação de uma Nota Fiscal de Prestação de Serviço. A 
emissão da Nota Fiscal deverá ser providenciada pelo contratado junto à prefeitura municipal e 
deverá ser entregue ao setor de compras na data do evento ou posterior, não devendo ultrapassa o 
dia 20 de cada mês.  

 
• Se o serviço for realizado no município de Florianópolis a Nota Fiscal deverá ser providenciada no 

Pró-Cidadão desse município.  Se o serviço for realizado no domicílio do contratado (consultores 
ad hoc, avaliadores externos, etc.) a NOTA FISCAL deverá ser providenciada na prefeitura do 
domicílio do respectivo profissional. Lembrando que a lei do imposto de serviço estabelece que 
este é devido no local de sua prestação. 

 
• A emissão e o pagamento da NOTA FISCAL, e o recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) 

na prefeitura é de responsabilidade do contratado. Cabendo informar que a tarifa administrativa 
para emissão de NOTA FISCAL em Florianópolis é de R$ 10,32 (Dez reais e trinta e dois 
centavos), acrescido do Imposto sobre Serviço - ISS que será de 0% a 5% dependendo da 
classificação tributária adotada pelo município.  

 
 
03. DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS 
 
 
• ISS – Por se tratar de um imposto municipal a alíquota pode variar de 0% a 5% de acordo com a 

classificação do tipo de serviço prestado e o município em que o serviço for realizado.  
 

o No pagamento à pessoa física, o prestador de serviço retém o ISS diretamente na Prefeitura 
à qual emitiu a Nota Fiscal avulsa.  

o Para isenção do ISS por parte da UDESC, deverá constar junto à Nota Fiscal entregue o 
comprovante original da guia de recolhimento do ISS pago pelo prestador de serviço.  

o Na realização/prestação do serviço em Florianópolis, com a apresentação de nota fiscal 
emitida em outro município, implica em nova retenção de ISS por parte da UDESC com 
alíquota correspondente a classificação do tipo de serviço prestado.  

o Exceção é feita nas notas emitidas pela Prefeitura de Lages, na qual a UDESC retém o ISS 
em conformidade com as alíquotas previstas na Lei Complementar de Lages-SC, nº 197 de 
10 de setembro de 2003 

 
• INSS PF – Aplica-se a alíquota de 11% sobre o valor da Nota Fiscal 
 

o Deverá constar no processo de solicitação o Número de Identificação do Trabalhador 
NIT/PIS/PASEP, a ser conferido no site: 
http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/captchar/index_cipost2.html.  

o Deverá ser observado o limite máximo do salário de contribuição previsto para a data do 
serviço, no valor referente à tabela de contribuição mensal da Previdência Social.  

o O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou, 
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado, empregado doméstico 
ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no mês for superior ao 
limite máximo do salário-de-contribuição deverá, para efeito de controle do limite, 



informar o fato à empresa em que isto ocorrer, mediante a apresentação de comprovante 
(Art. 67 da IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009).  

o Em se tratando de rendimentos de residentes ou domiciliados do exterior, deverá ser 
observada legislação específica referente aos Acordos Internacionais de Previdência Social. 

 
• IRRF PF - Deverá ser observada a Tabela Progressiva Mensal do Imposto de Renda de Pessoa 

Física para o mês do pagamento da Nota Fiscal. 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/tabprogressiva.htm ).  

 
o Para fins do cálculo do IRRFPF, deverá ser deduzido da base de cálculo o valor retido à 

Previdência Oficial (INSSPF) de acordo com a Tabela Progressiva Mensal do ano 
calendário vigente.  

o Caso a base de cálculo do IRRFPF mensal seja inferior ao piso estabelecido pela Receita 
Federal, não há retenção de IRRFPF.  

o Em se tratando de rendimentos de residentes ou domiciliados do exterior, deverá ser 
observada legislação específica referente aos acordos para evitar a dupla tributação 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


