Procedimentos Financeiros para Pagamento à Pessoa Jurídica
• Pagamentos
Os pagamentos às empresas fornecedoras da UFABC são realizados após a:
- emissão de Nota de Empenho correlata;
- realização da despesa;
- apresentação de documento de cobrança (nota fiscal, fatura, boleto, recibo), declarações
e demais documentos exigidos em lei;
- atesto do fiscal do contrato, formalmente designado, ou atesto da área da UFABC
responsável pelo serviço ou bem, quando não houver contrato.

Os valores, referentes aos pagamentos efetuados pela UFABC, são creditados na conta
bancária da empresa fornecedora dois dias úteis após a emissão da ordem bancária.
• Tributos
Em função da natureza dos bens ou serviços e/ou da natureza da empresa, sobre os
pagamentos efetuados a Pessoas Jurídicas, incidem os tributos listados abaixo:
- Imposto de Renda, Contribuição sobre Lucro Líquido, Cofins e PIS/PASEP, de acordo
com Instrução Normativa RFB 1234, de 11/01/2012.
- INSS: Recolhimentos à Seguridade Social, de acordo com a Instrução Normativa RFB
971, de 13/11/2009.
- Impostos Sobre Serviços-ISS: de acordo com a Lei Municipal de Santo André 8581, de
15/12/2003 e Decreto Municipal de São Bernardo do Campo 17419, de 24/02/2011.
• Declaração de Simples
Para fazer jus a isenção da retenção dos tributos federais sobre notas fiscais emitidas à
UFABC, os prestadores de serviços e/ou fornecedores de bens optantes pelo SIMPLES
deverão

apresentar

a

Declaração

do

Simples,

devidamente

preenchida

e

assinada, conforme determina a Instrução Normativa RFB 1234, de 11/01/2012. em seu
Anexo IV.
Clique aqui para acessar o modelo da Declaração.
• Declaração Sem Fins Lucrativos
Para fazer jus a isenção da retenção dos tributos federais sobre notas fiscais emitidas à
Universidade, os prestadores de serviços e/ou fornecedores de bens cuja natureza da
empresa

seja

Sem

Fins

Lucrativos

deverão

apresentar

à

Divisão

de

Administração Financeira declaração específica para esta finalidade, devidamente

preenchida e assinada, por representante legal da empresa, conforme determina a
Instrução Normativa RFB 1234, de 11/01/2012, em seu Anexo III.
Clique aqui para acessar o modelo da Declaração.
• Documentos Internos Normativos
Documentos internos emitidos pela Seção de Liquidação Financeira - Assuntos Comerciais
com o objetivo de orientar os setores da UFABC acerca dos procedimentos estabelecidos
por esta seção.
Clique no número do documento para acessa-lo.
- CI nº 28/2011 Recolhimento de tributos – prazos
- CI nº 31/2011 Validação do DANFE encaminhado para pagamento
- CI nº 77/2011 Atesto de documentos de cobrança
- CI nº 665/2010 Faturas de concessionárias
- CI nº 1268/2010 Orientações gerais sobre fiscalização e ateste de notas fiscais no
SIASG
- Disposição Interna nº 03 Carta de correção

