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ATUALIZE-SE
NOVIDADES NA LEGISLAÇÃO

PARECER CEE Nº 062(N) de 12 de 
abril de 2011 – D.O. de 05 de dezem-
bro de 2011 – Responde consulta sobre 
a Resolução CNE Nº 06/2010.

“Responde consulta da Representante 
Legal do CEMP - Centro Educacional 
Marapendi, localizado no Município do 
Rio de Janeiro, a respeito da Resolução 
CNE nº 06/2010.”

DECRETO Nº 7.655 de 23 de dezem-
bro de 2011 – DOU de 26 de dezembro 
de 2011 –  Salário Mínimo.

“Regulamenta a Lei nº 12.382, de 25 de 
fevereiro de 2011, que dispõe sobre o 
valor do salário mínimo e a sua política 
de valorização de longo prazo.”

PARECER CNE/CEB Nº 5 de 04 de 
maio de 2011 – DOU de 24 de janeiro 
de 2012 – Ensino Médio.

“Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio.”

Em caso de dúvidas, 
escreva para Marilene 
Moreira, assessora 
pedagógica: 

pedagogico@sineperj.org.br

LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 2 de 30 de janeiro 
de 2012 – DOU de 31 de janeiro de 
2012 – Ensino Médio.

“Define Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para o Ensino Médio.”

LEI Nº 6.158 de 09 de janeiro de 
2012 – DO de 10 de janeiro de 2012 – 
Férias Escolares.

“Acrescente o inciso XI ao artigo 19 da 
Lei Nº 4528, de 28 de março de 2005, 
que estabelece as Diretrizes para a 
Organização do Sistema de Ensino do 
Estado do Rio de Janeiro, regulamen-
tando as férias escolares no Sistema 
Estadual de Educação.”

LEI Nº 6.163 de 09 de fevereiro de 
2012 – D.O. de 10 de fevereiro de 
2012 – Salário Mínimo Estadual.

“Institui pisos salariais no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro para as 
categorias profissionais que menciona e 
estabelece outras providências.”

SINEPE RJ NAS ESCOLAS
SERVIÇOS

ASSESSORIAS PEDAGÓGICA E JURÍDICA OFERECEM
PALESTRAS NA ESCOLA CECÍLIA PINHEIRO

Antes do início do ano letivo, a maioria das escolas reali-
za atualização pedagógica com seus profissionais. Este é um 
momento de reflexão sobre o ano anterior e planejamento 
das atividades para o ano que se inicia. 

Tendo em vista a importância destes debates com 
professores e funcionários, o Educandário Cecília Pinheiro 
convidou Marilene Moreira, assessora pedagógica do SINE-
PE RJ e, Ana Cecília Cardoso, assessora jurídica do SINEPE 
RJ, para participarem e prestarem todos os esclarecimen-
tos possíveis, respectivamente, sobre os temas "Demandas 
em sala de aula" e "Processo civil". Para Josilene Gonçalves, 

professora do Fundamental 1, as palestras realizadas  foram 
muito interessantes, explicativas e construtivas. "A partir da 
conversa sobre as demandas de sala  de aula, percebemos, 
com mais clareza e exatidão, os limites estabelecidos pela  lei 
dentro da instituição Educacional".

Todos os assessores do SINEPE RJ estão 
disponíveis para irem às escolas e debaterem 
temas que trazem dúvidas.

Entre em contato e solicite uma visita!
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PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA: 
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM VALORES

quece. As principais características da 
inteligência dos relacionamentos são: 
a capacidade de pensar antes de agir, 
comunicar-se com clareza, ter empa-
tia, oferecer colaboração e valorizar 
os vínculos.

GESTÃO/ACONTECE

Por Maria Tereza Maldonado*

Juntar as competências da família 
e da escola faz com que crianças e 
jovens se desenvolvam bem. Mais do 
que as cobranças e as críticas que as 
famílias fazem das escolas e vice-ver-
sa, é importante fazer essa integra-
ção da equipe escolar com a “equi-
pe familiar”, para que os pequenos 
momentos do cotidiano possam ser 
aproveitados para a prática da educa-
ção em valores fundamentais (respei-
to, gentileza, solidariedade, coopera-
ção, entre outros) e para a colocação 
dos limites indispensáveis para enca-
rar os desafios do desenvolvimento. 

O principal desafio é passar da 
lei do desejo para a lei do consenso 
(nem sempre posso fazer o que que-
ro na hora em que eu tenho vontade 
ou do jeito que eu quiser). Para que 
isso aconteça, é preciso desenvolver 
o controle da impulsividade (da raiva 
e do desejo), que possibilitará a au-
torregulação (por exemplo, distribuir 
o tempo dedicado aos deveres e aos 
prazeres) e a administração da raiva 
(aprender a tomar conta da raiva, 
para que ela não tome conta da gen-
te). Os desafios do desenvolvimento 
incluem também a percepção do ou-
tro (não somos o centro do mundo, 
precisamos aprender a fazer “acor-
dos de convívio”).

Limites claros, coerentes e con-
sistentes, na família e na escola, são 
indispensáveis para o bom desenvol-
vimento emocional e para a inteli-
gência dos relacionamentos. Quando 
não são respeitados, precisam gerar 
consequências cabíveis, caso contrá-
rio, a credibilidade da palavra enfra-

Limites claros, coerentes
e consistentes, na família
e na escola, são 
indispensáveis para o bom 
desenvolvimento emocional 
e para a inteligência dos 
relacionamentos.

“
“

Maria Tereza
Maldonado

Educação em Gestão:
Perspectivas de uma nova 
Escola.

17 e 18 de agosto

Palestra:
"Parceria Família-Escola:
a importância da educação
em valores."

INSCREVA-SE!

www.sineperj.org.br

*Maria Tereza Maldonado é Mestre 
em Psicologia pela PUC-RIO, onde lecionou 
no Departamento de Psicologia; membro da 
American Family Therapy Academy; vice-pre-
sidente da ONG Cruzada do Menor; é autora 
de mais de trinta livros sobre relacionamento 
familiar, desenvolvimento pessoal e construção 
da paz.
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EDUCAÇÃO EM GESTÃO
GESTÃO/ACONTECE

PERSPECTIVAS DE UMA NOVA ESCOLA

Por Edimara de Lima*

A sociedade mundial, pois não 
podemos mais pensar localmente, 
está sofrendo violentas mudanças 
nas suas características básicas: mu-
dou o perfil da família, mudaram os 
parâmetros do profissional de su-
cesso, a circulação da riqueza está 
ampliando seus círculos de base, 
os rituais religiosos estão sofrendo 
mudanças significativas, os mistérios 
que assombram o homem se des-
locaram definitivamente dos mitos 
para a ciência.

Como construir e gerir escolas 
que eduquem para uma sociedade 
em mudança? Como se adequar a 
princípios de avaliações externas que 
se sustentam em valores ditos ultra-
passados? Como equilibrar o desejo 
da família, a competência docente e 
as necessidades do mercado de tra-
balho? Como mudar e garantir a so-
brevivência da empresa?

Quais são as perspectivas de 
uma nova escola? Nova!? Temos na 
História da Educação muitas dezenas 
de estudiosos que criaram “novas 
escolas”. Estes teóricos são muito 
citados como referência, mas pouco 
utilizados no cotidiano de professo-
res e alunos. Mudam os termos, mas 
permanece a essência.

Alvin Toffler  afirmou, em 1970, 
que “os analfabetos do futuro não 
serão aqueles que não sabem ler 
e escrever, mas aqueles que não 
sabem aprender, desaprender e 
reaprender”. Quarenta e dois anos 
se passaram e a escola não sabe 
construir um projeto pedagógico 
que possibilite desaprender e re-

aprender. Os testes que avalizam 
qualidade não consideram estas ha-
bilidades (ou seriam competências?) 
em seus quesitos.

Gestores escolares precisam re-
pensar sua missão, seus valores e seus 
objetivos, pois são os responsáveis 
por apontar caminhos e administrar 
a consecução dos percursos. No pró-
ximo agosto, teremos a oportunidade 
de, coletivamente, refletirmos e bus-
carmos soluções para questões que 
são cruciais às unidades escolares e à 
nação brasileira. Vamos juntos aceitar 
este desafio!

“

No próximo agosto, teremos 
a oportunidade de, coletiva-
mente, refletirmos e buscar-
mos soluções para questões 
que são cruciais às unidades 
escolares e à nação brasileira. 
Vamos juntos aceitar 
este desafio!

“

Edimara de Lima

www.sineperj.org.br

17 e 18 de agosto

Palestra:
"Educação em Gestão:
Perspectivas de uma nova
Escola."

INSCREVA-SE!

*Edimara de Lima é Pedagoga, com forma-
ção em Psicopedagogia. Dirige há trinta anos 
o projeto pedagógico da Prima - Escola Mon-
tessori de São Paulo.  É diretora da Associa-
ção Brasileira de Psicopedagogia desde 2005 
e conferencista convidada em inúmeros 
congressos nacionais e internacionais.
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EM DESTAQUE

PLASTICIDADE CEREBRAL

Cada pessoa vai construindo suas re-
des e rotas neurais de acordo com os 
estímulos e vivências, e o resultado é 
único em cada um de nós. 

Na prática, compreender o fun-
cionamento do cérebro levando em 
consideração os aspectos já citados 
pode ocasionar uma melhora signi-
ficativa nos processos de ensinar e 
aprender, e, a partir de uma gestão 
eficiente e integral, o professor e o 
aluno alcançarão um diálogo repleto 
de construções e produtos pedagógi-
cos qualificados.

Atualmente, não basta só sabermos 
como se aprende; temos que pensar em 
como vamos ensinar cérebros e mentes 
em um mundo em transformação, tec-
nológico e globalizado.

A Neurociência nos apresen-
ta o conhecimento básico sobre o 
aprendizado cerebral e seu funcio-
namento, mas ainda é preciso des-
cobrir como traduzir isto em uma 
sala de aula, considerando-se que 
somos seres não só biológicos, mas 
também psicossociais, inseridos 
num contexto dinâmico de aprendi-
zagens e relações.

A convergência entre as des-
cobertas recentes da Neurociência 
sobre cognição e aprendizagem, o 
uso da tecnologia e a Pedagogia tem 
resultado em um diálogo onde se 
encontram a Neuroeducação, a Pe-
dagogia Neurocientífica e a Neurop-
sicopedagogia: termos que parecem 
autoexplicativos, mas que ainda se 
encontram em construção.

Teos que considerar que toda si-
tuação ou processo de aprendizagem 
envolve estímulos, interações sociais, 
necessita de mediações, baseia-se 
em vínculos afetivos e acontece num 
contexto social e cultural e num tem-
po e espaço determinados. 

Os estímulos de aprendizagem 
trazem transformações aos cérebros, 
construindo ou reforçando rotas e 
redes de funcionamento, num pro-
cesso dinâmico e complexo, que é 
único em cada sujeito. Quando vive-
mos uma situação de aprendizagem, 
quer seja formal ou informalmente, 
nosso cérebro sofre transformações. 

E NOVAS FORMAS DE APRENDIZADO

Por Giselle Vairo*

Educação em Gestão:
Perspectivas de uma nova 
Escola.

17 e 18 de agosto

Palestra:
"Plasticidade Cerebral
e novas formas de 
aprendizado."

INSCREVA-SE!

www.sineperj.org.br

Cada pessoa vai construindo 
suas redes e rotas neurais 
de acordo com os estímulos 
e vivências, e o resultado é 
único em cada um de nós. 

“

“

Giselle Vairo

*Giselle Vairo é graduada em Fonoaudiologia 
(UNESA) e Psicologia (UERJ), com especia-
lização em Psicopedagogia (Instituto Isabel). 
Especialista em Voz pelo Conselho Federal de
Fonoaudiologia e especialização em Neuroci-
ências aplicadas à Aprendizagem (UFRJ).
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FÉRIAS MARCADAS
ASSESSORIA

LEI ESTADUAL PREVê férIAS EScoLArES
EM JANEIRO

Em 10 de janeiro do corrente ano, 
foi publicada, no Diário Oficial do Es-
tado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual 
nº 6.158/12, que define janeiro como 
o mês de férias escolares simultâneas e 
integrais em todo o sistema, incluindo 
as redes pública e particular no estado. 

Vale dizer que a referida lei acres-
centou o inciso XI ao art. 19 da Lei nº 
4.528/05, que trata apenas da educação 
básica, nos níveis fundamental e médio. 

Assim, a educação infantil foi excluída 
de tal exigência, inexistindo para esta a 
obrigatoriedade de concessão de férias 
escolares em janeiro.

Ao unificar as férias escolares, os au-
tores da proposta - deputado licenciado 
Comte Bittencourt do PPS, deputados 

Gilberto Palmares e Robson Leite, 
ambos do PT - pretenderam garantir o 
planejamento do descanso às famílias. 

Segundo o deputado Comte, “a lei 
visa justamente a garantir às famílias 
que têm filhos em mais de uma rede 
escolar pertencente ao Sistema Es-
tadual de Educação as férias em um 
mesmo mês, o de janeiro”.

É importante ressaltarmos que a lei 
regulamentou as FÉRIAS ESCOLARES 

voltadas apenas aos dis-
centes, e não as traba-
lhistas, até porque os 
estados não possuem 
competência para legis-
lar sobre direito do tra-
balho, competindo tal 
matéria privativamente à 
União, conforme dispõe 
o art. 22, I, da CRFB/88.

Há três anos, propos-
ta similar voltada à unifica-
ção do período de férias 
dos professores foi vetada 
pelo governador Sérgio 
Cabral. “Não poderíamos 
legislar sobre a CLT”, ex-
plica Bittencourt.

Ocorre que, segun-
do a CLT, mais pre-
cisamente o art. 322, 
parágrafo 2º, durante 

o período de férias escolares, a escola 
não poderá exigir dos professores ou-
tros serviços, senão o relacionado à re-
alização de exames.

Assim, apesar de não tratar das 
chamadas “férias trabalhistas”, a Lei Es-

tadual acaba por trazer reflexos nestas, 
já que se torna conveniente para as insti-
tuições de ensino conceder as férias aos 
professores no mês de janeiro, coincidin-
do com as férias escolares, quando não 
se poderá exigir dos mesmos outro ser-
viço, senão o de realização de exames.

Vale lembrar, que de acordo com 
os artigos 134 c/c 139 c/c 145, todos 
da CLT, a época das férias será aque-
la que melhor atenda aos interesses do 
empregador, cabendo a este definir o 
período de férias do seu empregado, 
devendo comunicar com 30 (trinta) 
dias de antecedência e o pagamento 
deve se dar 2 (dois) dias antes do início 
do respectivo período.

Por Dra. Ana Cecília V. Cardoso*

É importante ressaltarmos 
que a lei regulamentou as 
FÉRIAS ESCOLARES voltadas 
apenas aos discentes, e não 
as trabalhistas, até porque 
os estados não possuem 
competência para legislar 
sobre direito do trabalho, 
competindo tal matéria 
privativamente à União, 
conforme dispõe o 
art. 22, I, da CRFB/88.

Fonte: http://www.alerj.rj.gov.br/esco-
lha_legenda.asp?codigo=41507

*Dra. Ana Cecília V. Cardoso é Assessora 
Jurídica do SINEPE RJ
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ASSESSORIA

O TRABALHO NA ERA 
DIGITAL
REPERCUSSõES DA LEI NO 12. 551
Por Dra. Ana Cecília V. Cardoso

Em 16 de dezembro de 2011, foi 
publicada a Lei nº 12.551, acrescentan-
do redação ao artigo 6º da CLT, numa 
tentativa de caracterizar e reforçar o fe-
nômeno do “teletrabalho”, ou seja, tra-
balho a distância, trabalho realizado fora 
do estabelecimento do empregador, 
que existe há mais de 20 anos no Brasil.

"Art. 6º - Não se distingue entre o 
trabalho realizado no estabelecimento 
do empregador, o executado no do-
micílio do empregado e o realizado a 
distância, desde que estejam caracte-
rizados os pressupostos da relação de 
emprego. Parágrafo único. Os meios 
telemáticos e informatizados de coman-
do, controle e supervisão se equipa-
ram, para fins de subordinação jurí-
dica, aos meios pessoais e diretos de 
comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio."

A lei veio ratificar entendimento, 
já bem pacificado, de que não importa 
se o trabalhador exerce sua atividade a 
distância, fora da empresa; se ele preen-
cher todos os requisitos do vínculo de 
emprego, dispostos no art. 3º da CLT, 
quais sejam: subordinação, onerosidade, 
pessoalidade e habitualidade, será consi-
derado empregado (e não um trabalha-
dor autônomo, por exemplo), fazendo 
jus a todos os direitos previstos na CLT. 

Nos termos do novo artigo 6º da 
CLT, tem-se que não há distinção en-
tre o trabalho realizado no estabele-
cimento do empregador, o realizado 
no domicílio do empregado ou pres-
tado a distância – quem realiza estes 
dois últimos modos de trabalho pode 

ser considerado empregado.
O parágrafo único acrescentado pela 

nova lei apenas menciona que os meios 
telemáticos e informatizados servem 
para comprovar a existência da subor-
dinação jurídica entre empregado e em-
pregador, já que esta é um dos requisitos 
necessários para a caracterização do lia-
me empregatício.

Antes da edição da lei, havia uma cer-
ta dificuldade para se provar a denomi-
nada “subordinação jurídica”, vez que os 
empregadores tentavam escapar da ano-
tação da carteira de trabalho, alegando 
que o trabalhador contratado para exer-
cer atividade a distância possuía liber-
dade e autonomia, até para definir seus 
horários de trabalho, por ser impossível 
o controle e a verificação pela empresa.

Hoje sabemos que se tornam plena-
mente possíveis o controle, o comando 
e a supervisão do empregador por meios 
telemáticos e/ou informatizados, toman-
do conhecimento da quantidade de ho-
ras laboradas e do local em que se en-
contra o trabalhador. Em muitos casos, o 
trabalho remoto é desenvolvido dentro 
da plataforma eletrônica do empregador, 
devidamente “logado”.

Curiosos são o enfoque e a interpre-
tação, tanto da mídia quanto de alguns 
estudiosos, no que se refere à nova legis-
lação, numa tentativa de conferir a esse 
empregado que utiliza dos meios telemá-
ticos e informatizados o direito a horas 
extras ou ao chamado “sobreaviso”.

A lei não versa sobre controle de 
jornada nem reconhece que contatos do 
empregador fora do expediente normal 
obrigam ao pagamento, de forma inques-

tionável, de horas extraordinárias. Alguns 
chegam ao ponto de sugerir que a Súmu-
la 428 do Tribunal Superior do Trabalho 
(“O uso de aparelho de intercomunica-
ção, a exemplo de BIP, ‘pager’ ou apa-
relho celular, pelo empregado, por si só, 
não caracteriza o regime de sobreaviso, 
uma vez que o empregado não perma-
nece em sua residência aguardando, a 
qualquer momento, convocação para o 
serviço”) seja revista para se ajustar aos 
termos da atual legislação.  

Não parece ser o caso, tanto pela in-
tenção do legislador como pelo capítulo 
em que se insere a alteração. A Súmu-
la 428 do TST continua afinada com os 
termos da lei e não deve ser confundida 
com a reforma ora introduzida. 

Para fazer jus a horas extras ou ao 
chamado sobreaviso, é necessário que 
o empregado comprove habitualidade e 
obrigatoriedade na utilização de e-mail, 
celulares ou qualquer outro meio para 
fins de trabalho, fora de seu horário de 
serviço, eis que o uso esporádico de tais 
meios não ensejaria, por si só, o paga-
mento de hora extraordinária.

Com todo o respeito que nos cabe, 
a lei, em momento algum, menciona o 
chamado sobreaviso ou horas extras, até 
porque, se essa fosse a intenção do le-
gislador, este faria a devida inserção em 
capítulo próprio da CLT. A nova lei ape-
nas sinaliza para um instrumento de de-
monstração de controle e subordinação, 
no sentido de incluir esse trabalhador no 
campo de proteção trabalhista.

Respeitamos a intenção daqueles 
que pretendem extrair da lei algum di-
reito a horas extras, sobreaviso, mas, 
sinceramente, essa não foi a intenção do 
legislador.
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NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA

ASSESSORIA

o que é a Nota fiscal Eletrônica?
A Nota Fiscal Eletrônica é um docu-
mento de existência apenas digital, 
emitido e arquivado eletronicamente 
pelo período de 5 (cinco) anos, com 
o intuito de documentar, para fins fis-
cais, uma operação de prestação de 
serviços cuja validade jurídica é garan-
tida pela assinatura digital do emissor 
(garantia de autoria e de integridade) e 
pela recepção, pela Fazenda, do docu-
mento eletrônico. 

como emitir?
Para emitir a NFS-e, a escola precisa 
se cadastrar na Secretaria Municipal de 
Fazenda. Após o cadastro, a Fazenda 
gera um Login e Senha Masters para 
a escola, que têm por  finalidade ca-
dastrar e autorizar os usuários pessoas 
físicas que irão emitir as Notas Fis-
cais Eletrônicas. Os usuários também 
receberão Login e Senha. Com estes 
dados, o usuário autorizado acessa o 
sistema eletrônico por um dos seguin-
tes caminhos: via Google, buscando a 
Prefeitura Municipal de Niterói ou di-
retamente via www.niteroi.rj.gov.br, 
clicando, então, em Nitfisc@l; ou ain-
da diretamente via site www.webiss.
com.br/rjniteroi; de qualquer forma, 
deve preencher os dados do tomador 

dos serviços, valor contratado, descri-
ção dos serviços em meio eletrônico, 
gravando e gerando a Nota eletronica-
mente no sistema da prefeitura.

Quem pode emitir a NfS-e ?
Todos os usuários pessoas físicas auto-
rizados pela escola.

A escola é obrigada a emitir uma 
nota fiscal por aluno?
A princípio, as escolas eram sim obri-
gadas a emitir a Nota Fiscal de Serviços 
eletrônica – NFS-e individualizada por 
aluno. Porém, o Secretário de Fazenda 
editou norma autorizando as mesmas 
a emitirem a Nota Fiscal Eletrônica 
Coletiva. Mas, lembramos a todos 
os usuários da Nota Eletrônica que é 
aconselhável a emissão individualizada, 
pelos seguintes motivos: a) o pai e/ou 
responsável financeiro poderá solicitar 
a Nota de seu dependente para reem-
bolso junto à empresa em que traba-
lha; b) a Secretaria de Fazenda poderá 
vir a dar desconto no IPTU para os usu-
ários dos serviços que pedirem a sua 
Nota Eletrônica. No caso da Nota Fis-
cal Coletiva, não será possível atender 
a demanda dos tomadores de serviços.

Se a escola gerar uma Nota fiscal 
coletiva, como fazer caso um pai 
peça a Nota fiscal Individual?
No máximo, a escola poderá emitir 
recibo em papel timbrado, informan-
do o valor dos serviços pagos incluídos 
na Nota Coletiva. Porém, já existem 
empresas não aceitando os referidos 
recibos, em função da obrigatoriedade 
da Nota Eletrônica.

Quem deve arquivar a Nota fiscal, 
a escola ou a prefeitura?
A responsabilidade pelo arquivo da Nota 
Fiscal Eletrônica é da Secretaria Muni-
cipal de Fazenda. Sempre que a escola 
precisar verificar alguma Nota já emitida, 
basta acessar o site da prefeitura.

Em caso de fiscalização, o que a es-
cola deve ter arquivado?
A escola deverá ter arquivados os Li-
vros Diário e Razão, devidamente es-
criturados, confirmando a veracidade 
das Notas emitidas eletronicamente. 
Tudo indica que não haverá mais ne-
cessidade do Livro Registro de Apu-
ração de ISS, visto que estará tudo 
registrado eletronicamente. Mas, até 
o momento, devemos ainda ter em 
nossos arquivos o referido Livro devi-
damente preenchido.

Na maioria dos municípios do Estado do rio de Janeiro, a Nota fiscal Eletrônica
já é uma realidade, e emitir notas fiscais em papel não é mais permitido. Apesar
de trazer facilidades e tornar a emissão de notas um procedimento mais simples, 
esta mudança trouxe também muitas dúvidas para as instituições de ensino. 
Por isso, o SINEPE rJ preparou uma matéria especial, abordando as questões
mais recorrentes sobre o assunto.
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Se houver algum erro na Nota fis-
cal, como a escola deverá proce-
der para refazê-la?
Detectando falha ou erro no preen-
chimento da Nota Eletrônica, a escola 
deverá cancelá-la ou substituí-la por 
outra Nota Eletrônica. Mas, o prazo 
para cancelamento vai até o 5º (quin-
to) dia do mês subsequente ao da 
emissão da NFS-e.

como fazer para atender os toma-
dores de serviços – pessoas físicas 
que, por ventura, caiam na malha 
fina da receita federal?

Nestes casos, lembramos a todas as 

escolas que, a partir de janeiro de 

2012, não mais será possível a apre-

sentação de recibos de prestação de 

serviços para comprovar as deduções 

na Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física, uma vez que, instituída 

a Nota Eletrônica, a Receita Federal 

terá acesso também à mesma toda 

vez que a emitirmos. Neste caso, a 

própria Receita verificará a autenti-
cidade dos serviços e não mais acei-
tará os recibos emitidos pelo presta-

dor Pessoa Jurídica.

 

fácil cancelar ou substituir a Nota 
fiscal de Serviços eletrônica – 
NfS-e?
Se a mesma for emitida individualiza-
da e com os dados completos do to-
mador dos serviços, o prestador não 
terá problema algum em cancelá-la ou 
substituí-la. Mas, se os dados do toma-
dor estiverem incompletos ou a Nota 
for emitida de forma coletiva, somen-
te poderá ser cancelada ou substituída 
através de Processo Administrativo, 
que deve ser efetivado junto à Secre-
taria Municipal da Fazenda. Somente 
após auditoria da fiscalização, o pedido 
será concedido ou não.

Se a escola, por falha em seus contro-
les, detectar que omitiu Nota em mês 
ou meses anteriores, poderá ainda 
emiti-la?
Sim. O sistema permite que seja emi-
tida Nota Eletrônica de meses ante-
riores. Neste caso, ao preencher a 
referida Nota, o usuário deverá infor-
mar a competência dela, e, no mais, 
o processo será o mesmo. Porém, a 
escola deverá lembrar de retificar os 
impostos devidos, pois, ao emitir uma 
Nota em atraso, terá que recolher os 
impostos devidos também em atraso.

o que o auditor fiscal poderá pedir 
por ocasião da fiscalização?

Com o advento da Nota Eletrôni-
ca, os auditores não mais precisarão 
solicitar a planilha de Receita, visto ser 
de seu conhecimento as Notas emiti-
das eletronicamente. Neste caso, os 
mesmos poderão pedir o Livro Regis-
tro de Matrícula ou os Diários de Clas-
se, para comprovar a autenticidade 
das Notas emitidas.

Se alguma escola tiver emitido 
Nota fiscal em formulário ou talão 
impresso, o que fazer?
No caso da não observância da nova 
legislação, vigente a partir de janeiro 
de 2012, a escola deverá cancelar a 
Nota emitida e imprimir outra Nota 
eletronicamente. Caso não o faça, será 
autuada por ocasião da fiscalização.

Após os esclarecimentos, o que fa-
zer caso reste alguma dúvida?
As escolas associadas poderão entrar 
em contato com o SINEPE RJ e soli-
citar atendimento individualizado, com 
hora marcada, com o Assessor Con-
tábil, Sr. José Lacerda Cardoso, que 
prestará os demais esclarecimentos 
necessários. Lembramos ainda que, 
neste caso, a escola deverá vir acom-
panhada, se possível, de seu contador 
e com a Senha Master.
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EDUCAÇÃO EM PAUTA
ACONTECE

SINEPE RJ PROMOVE EVENTO DE ABERTURA DO
ANO LETIVO DE NOVA FRIBURGO

A abertura do ano letivo de 2012 para as escolas associadas de Nova 
Friburgo aconteceu em grande estilo, no dia 1o de fevereiro. Foram convi-
dados dois palestrantes que são referências no segmento da educação: Prof. 
Tarcísio Basílio de Almeida, que falou sobre “A motivação para o trabalho de 
docência”, e a Profª. Adrianne Ogêda Guedes, que debateu o tema “Con-
cepção de conhecimento: a aula como acontecimento”. O Diretor Regional 
de Nova Friburgo, Prof. Jorge Queiroz, fez a abertura oficial do evento, 
apresentando algumas ações e acontecimentos importantes para o setor. 

A Diretora Administrativa do SINEPE RJ, Profª. Martha Short, esteve 
no evento e se impressionou com a participação de tantos profissionais: 
“o evento contou com mais de 400 participantes, todos envolvidos pelos 
temas, e o Prof. Jorge, mais uma vez, recebeu os agradecimentos e os pa-
rabéns dos professores pela iniciativa que já se tornou tradição em Nova 
Friburgo e nas outras cidades que fazem parte da sua base”.

O evento contou com mais de 400 participantes, 
todos envolvidos pelos temas, e o Prof. Jorge, mais 
uma vez, recebeu os agradecimentos e os parabéns 
dos professores pela iniciativa que já se tornou 
tradição em Nova Friburgo e nas outras cidades
que fazem parte da sua base.

“ 

“

Profa. Martha Short

Prof. Tarcísio Basílio de Almeida e 
Profª. Adrianne Ogêda Guedes


