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Resolução nº 02/2007  

 
 

Dispõe sobre as normas para prestação de 
serviços por parte de trabalhadores 
autônomos pela Fundação de 
Desenvolvimento da Unicamp – 
FUNCAMP  

 
A Diretoria Executiva da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – Funcamp, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias resolve: 
 
Art. 1º - Aprovar as normas que regulamentam a prestação de serviços por parte de 
trabalhadores autônomos no âmbito da FUNCAMP  e definir critérios para pagamento, 
responsabilidades, entre outros. 
 
Parágrafo único: Para efeito desta resolução conceitua-se como trabalhador autônomo 
àquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual, de curta 
duração, sem relação de emprego, podendo estabelecer livremente as condições sob as 
quais realizará o seu trabalho, existindo assim apenas a relação civil ou comercial, além 
de não acarretar vínculo empregatício de qualquer natureza com a FUNCAMP . 
 
 

Das condições e da quantidade de pagamentos 
 
Art. 2º - O trabalhador autônomo poderá emitir, no máximo, três Recibos de Pagamento 
a Autônomo – RPA no ano, desde que não haja subordinação hierárquica, controle de 
horário ou cumprimento de normas impostas de forma unilateral. 
 
 

Do pagamento 
 
Art. 3º - O pagamento só será efetuado após o executor do convênio encaminhar a 
solicitação através do formulário Pagamento à Pessoa Física, devidamente preenchido e 
assinado, devendo por ocasião do primeiro pagamento encaminhar juntamente o 
formulário Cadastro de Pessoa Física, onde o trabalhador autônomo informará seus dados 
pessoais, além de anexar cópia da documentação necessária para efetivação do 
pagamento. 
 
Art. 4º - O trabalhador autônomo deverá informar, obrigatoriamente, o Número de 
Inscrição do Trabalhador – NIT, que é seu número de inscrição no INSS como 
contribuinte individual ou seu número de inscrição no Programa de Integração Social – 
PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. 
 
Parágrafo único – O trabalhador autônomo que não possuir o Número de Inscrição do 
Trabalhador - NIT deverá providencia-lo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS. 
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Das retenções 
 
Art. 5º - Do valor bruto pago ao trabalhador autônomo haverá as seguintes retenções: 
 
a) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, conforme tabela progressiva;  
b) Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, na ordem de 5%, caso o 
trabalhador autônomo não seja inscrito na Prefeitura; 
c) INSS, na ordem de 11%, limitado ao teto máximo estabelecido pela Previdência 
Social, sendo que o trabalhador autônomo que já contribuir com o teto deverá comprovar 
ou declarar essa condição à FUNCAMP , para que não ocorra desconto acima do 
previsto. 
 

Da contribuição social 
 
Art. 6º - Sobre o valor bruto pago ao trabalhador autônomo a Funcamp recolherá a 
contribuição social de 20% devida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
 
 

Do prazo de pagamento 
 
Art.  7º - O pagamento será efetuado no 4º dia útil após ser protocolado na FUNCAMP . 
 
 

Das disposições finais 
 
Art. 8º - Os casos não enquadrados nesta Resolução serão objeto de análise pelas áreas 
competentes da FUNCAMP . 
 
Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 
 
 

Campinas, 16 de maio de 2007 

 
 
 

Prof. Dr. Paulo Ademar Martins Leal 
Diretor Executivo 


