Secretaria Estadual de Educação
Diretoria de Gestão da Rede Estadual
Coordenadoria Geral do PRONATEC/SED

NOTA INFORMATIVA Nº 5/2017
Assunto: Preenchimento da Nota Fiscal dos Prestadores de Serviço
Tendo em vista a revogação da Instrução Normativa nº 1508/2016 pela IN nº 186/2017 e
posterior publicação da Instrução Normativa 1191 de 12 de maio de 2017, sendo as últimas com
a inclusão da categoria de professor regente não habilitado e definindo nova data para
apresentação da Nota Fiscal, faz-se necessário prestar alguns esclarecimentos com relação ao
preenchimento da nota fiscal, sobre o qual solicito muita atenção e que sejam repassadas as
informações aos interessados, no âmbito de cada CEDUP que está ofertando os cursos técnicos
do PRONATEC.
Todos os profissionais não pertencentes ao quadro de servidores ativos e inativos da rede
pública estadual de educação são classificados como “prestadores de serviços - pessoas físicas".
Portanto, o pagamento ocorrerá mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço retirada junto
à Prefeitura do município onde o curso foi/está sendo ministrado, com recolhimento do ISS e
incidirá a tributação de INSS e IRPF (conforme tabela progressiva da Receita Federal).
Descrição do histórico da Nota Fiscal:
a) o nome do prestador de serviço (professor) (citar);
b) o tomador de serviço: Secretaria de Estado da Educação, CNPJ 82.951.328/0001-58, com
endereço na Rua Antônio Luz nº 111 | Centro | Florianópolis | SC | CEP 88010-410;
c) descrição do serviço: Referente às (citar total) horas-aula ministradas no Curso Técnico
(nome do Curso), na(s) disciplina(s) de (citar), no (a) (citar o nome da unidade escolar onde o
curso está sendo ofertado), na cidade de (citar), no período de (citar o mês), do
PRONATEC/SED;
d) quantidade: número de aulas dadas até o último dia útil no mês;
e) valor unitário: R$ 45,00 (Professor não Habilitado) e (professor Habilitado) R$ 50,00 h/a
Atenção: A Nota Fiscal deverá ser emitida no primeiro dia do mês subsequente à prestação
do serviço, com carimbo de Certifico pelo Supervisor de Curso e de Incentivo e Integração ao
Mundo do Trabalho, contendo nome, CPF e assinatura, na folha frente.
Encaminhar a original da Nota Fiscal, Comprovante de Recolhimento ISS e Comprovante
do pagamento do ISS:
Secretaria Estadual de Educação
A/C Nailma Hilma Silveira
Coordenadora de Administração Orçamentária e Financeira do PRONATEC/MEDIOTEC
Rua Antônio Luz nº 111 - 5º andar – sala 503 – Centro – CEP 88010-410 – Florianópolis/SC
Qualquer impedimento (não voluntário) deverá ser informado a esta Coordenação Geral.
Florianópolis, 28/08/2017

Jocelete Isaltina da Silveira dos Santos
Coordenadora Geral PRONATEC/MEDIOTEC/SED
Telefone: (48) 3664-0224
e-mail: pronatecsed@sed.sc.gov.br

