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                      Ordem Interna Conjunta nº 12, de 14 de outubro de 2021. 

 

 

Regulamenta o procedimento para recolhimento 

de Imposto de Renda sobre as bolsas pagas 

pelas Fundações de Apoio à UFPel.  

  

 

O Diretor-Presidente da Fundação de Apoio Universitário-FAU e Fundação Delfim Mendes 

Silveira-FDMS, no uso de suas atribuições estatutárias e após ata de Direção Conjunta n° 08/2021. 

 

 

Considerando que o Governo Federal criou a plataforma e-social - um novo sistema de registro 

para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores, bolsistas e estagiários 

de forma padronizada e simplificada, substituindo diversos outros documentos como 

DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte), RAIS (Relação Anual de 

Informações Sociais) entre outros; 

  

Considerando que através da Lei 13.874/19, do Decreto 8.373/2014 e da Portaria Conjunta 

SEPRT/RFB/ME Nº71/2021 foi concedido prazo para que as Fundações se enquadrassem ao 

novo sistema; 

  

Considerando que já foi iniciado o envio mensal ao e-social das informações referentes a bolsas 

e diárias recebidas por membros das equipes de Projetos apoiados pelas Fundações de Apoio; 

 

Considerando o atual entendimento da Receita Federal exarado através da Solução de Consulta 

164 de 09 de março de 2017 sobre a tributação de bolsas de pesquisa; 

 

Considerando a anuência dos Conselhos Deliberativos da FAU e da FDMS sobre a matéria, 

conforme, respectivamente, ata 004/2021-FAU e ata 003/2021-FDMS;  

 

RESOLVE: 

 

1. As bolsas remuneradas pagas aos bolsistas vinculados a Projetos de Extensão apoiados 

pelas Fundações de Apoio à UFPEL através de Contratos/Acordos, terão, a partir de 

01/01/2022, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF nos casos em que o valor mensal 

das respectivas bolsas for superior ao limite de base de cálculo definido pela Receita Federal, 

conforme alíquotas vigentes no período.  

 

2. As bolsas remuneradas pagas aos bolsistas vinculados a Projetos de Pesquisa não 

enquadrados como de inovação ou de pesquisa científica e tecnológica do ambiente 

produtivo, assim definidos pelos Núcleos da UFPEL, apoiados pelas Fundações de Apoio à 
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UFPEL através de Contratos/Acordos, terão, a partir de 01/01/2022, Imposto sobre a Renda 

Retido na Fonte – IRRF nos casos em que o valor das respectivas bolsas  mensais for superior 

ao limite de base de cálculo definido pela Receita Federal, conforme alíquotas vigentes no 

período. 

 

 

3. A base de cálculo e as alíquotas vigentes na data de publicação da presente Ordem Interna 

são as seguintes1: 

 

Base de cálculo (R$) Alíquota 
 

De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 7,5%  

De R$ 2.286,66 a R$ 3.751,05 15%  

De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 22,5%  

Acima de R$ 4.664,69 27,5%  

 

 

4.  As bolsas remuneradas pagas aos bolsistas vinculados a Projetos de Inovação ou a Projetos 

de Pesquisa classificados como de inovação ou de pesquisa científica e tecnológica do 

ambiente produtivo, assim definidos pelos Núcleos da UFPEL, apoiados pelas Fundações de 

Apoio à UFPEL através de Contratos/Acordos, serão isentas de imposto de renda e contribuições 

previdenciárias, conforme orienta o §4º, do art. 9º, da Lei 10.973/20042 e o §5º do art. 11 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014. 

 

5. As bolsas remuneradas pagas aos bolsistas vinculados a Projetos de Extensão, Projetos de 

Inovação ou a Projetos de Pesquisa classificados ou não como de inovação ou de pesquisa 

científica e tecnológica do ambiente produtivo, apoiados pelas Fundações de Apoio à UFPEL 

 
1 Os valores de base de cálculos são atualizados anualmente, conforme norma da Receita Federal.  Os 
percentuais das alíquotas de retenção poderão ser alterados por lei. 
2 § 4º A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo 
empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do 
disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da 
contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto 
no inciso I do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
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através de Convênios serão isentas de imposto de renda e contribuições previdenciárias, conforme 

orienta o artigo 26 da Lei nº 9.250/1995 3. 

 

6. As bolsas descritas no item 1 e no item 2 desta Ordem Interna, cujo valor for inferior ao limite de 

base de cálculo definido pela Receita Federal, embora não tenham retenção na fonte devem ser 

classificadas pelos bolsistas, quando das respectivas declarações fiscais, como renda tributável.  

 

7.  As bolsas descritas no item 4 e no item 5 desta Ordem Interna devem ser classificadas pelos 

bolsistas, quando das respectivas declarações fiscais, como renda não tributável, independente 

do valor.  

 

8. Concede-se o prazo até 31/12/2021 para as adequações de sistema e rubricas nos planos de 

trabalho, oportunidade que, a partir de então, será implementado o recolhimento do Imposto de 

Renda nos casos acima especificados. 

 

 9. Esta ordem interna entrará em vigor na presente data. 

Pelotas, 14 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Prof. Cesar Dalmolin Bergoli 

Diretor-Presidente 

Fundações de Apoio à UFPel 

 
3 Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas 

como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e 

desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem 

importem contraprestação de serviços. 
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