
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO CAF N.º 003/02 

 
 
ASSUNTO:  Retenção do Imposto de Renda quando da remuneração de  

servidores da Universidade Estadual de Londrina (UEL), pela 
prestação de serviços. 

 
Considerando a recomendação contida no Ofício nº 38/02 do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no sentido de que sejam somados os 
recebimentos mensais dos servidores da UEL, para fins de incidência do Imposto 
de Renda e conseqüente retenção, em razão de procederem da mesma fonte 
pagadora. 
  

O Coordenador de Administração e Finanças (CAF), no uso de suas 
atribuições legais, 
 

INSTRUI: 
  
1. Os órgãos que necessitem efetuar pagamento pela prestação de serviços a 

servidores da UEL, deverão comunicar formalmente à CAF, o valor bruto a ser 
pago. 

 
2. Para fins de cálculo do Imposto de Renda a ser retido na fonte será utilizada a 

base de cálculo de retenção de cada servidor no mês correspondente ao 
pagamento, à qual será acrescido o valor bruto da prestação de serviços, 
aplicando-se então a alíquota correspondente. 

 
3. A CAF informará ao órgão requisitante o valor do cálculo do Imposto de Renda 

Retido na Fonte para que o mesmo emita o recibo, enviando-o posteriormente 
à CAF para pagamento. A fim de padronizar este procedimento, neste recibo 
deverá constar a inscrição “SERVIDOR”, a ser destacada na parte superior do 
recibo, em carimbo na medida 6x1 cm. Esta informação é de inteira 
responsabilidade do Órgão emissor. 

 
4. Devido ao fechamento da folha de pagamento no dia 20, quando  se tem a 

base de cálculo para fins de retenção do imposto de renda,  o pagamento 
referente a serviço prestado até esta data será efetuado no período 
compreendido entre o primeiro dia útil  após o dia 20 e o penúltimo dia útil 
anterior ao dia 31.  

 
5. Esclarecimentos no ramal 4314, Divisão de Liquidação e Processamento de 

Despesas da CAF. 
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