
INSTRUÇÃO Nº 001/93 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições 
constitucionais, 
 

Considerando que as "Instruções" são atos administrativos que visam disciplinar o 
funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes; 
 

Considerando que as "Instruções" são determinações, provimentos e esclarecimentos, de 
ordenamento jurídico interno; 
 

Considerando a indispensabilidade em ordenar certos atos da Administração, para adequá-
los a realidade orçamentária e financeira do Estado, 
 

D E T E R M I N A: 
 

1º - À Secretaria de Estado da Justiça e Administração, compete monitorar, orientar e 
controlar as inclusões funcionais e financeiras no Sistema Informatizado de Recursos Humanos - 
módulo folha de pagamento, observando-se os seguintes critérios: 
 

I - os valores de remuneração, excluídas as parcelas extrateto, que excederem ao valor 
correspondente a 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Referência - UFR/SC, somente serão 
creditados com prévia autorização do Chefe do Poder Executivo; 
 

II - o pagamento de horário extraordinário somente será liberado para inclusão no Sistema 
Informatizado Recursos Humanos, quando justificada a sua necessidade através de exposição de 
motivos à Secretaria de Estado da Justiça e Administração, que submeterá, para a necessária 
autorização, à consideração final do Chefe do Poder Executivo; 
 

III - as demais inclusões de vantagens que importem em acréscimos financeiros de caráter 
específico somente serão implantadas com prévia autorização do Secretário de Estado da Justiça e 
Administração. 
 

2º - As informações financeiras incluídas no Sistema Informatizado de Recursos Humanos - 
módulo folha de pagamento, serão auditadas pela Secretaria Estado do Planejamento e Fazenda. 
 

3º - Os critérios para a operacionalização da auditoria financeira da folha de pagamento 
serão estabelecidos através de portaria conjunta dos Secretários de Estado do Planejamento e 
Fazenda e Justiça e Administração. 
 

4º - Os valores decorrentes de liminares concedidas em mandados de segurança serão 
incluídos na folha de pagamento, mediante orientação de operacionalização da Procuradoria-Geral 
do Estado. 
 

5º - É vedada a antecipação do pagamento da Gratificação Natalina - 13º salário, aos 
servidores pertencentes aos Quadros de Pessoal dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações do Poder Executivo. 



 
6º - O disposto no item anterior se aplica aos empregados de empresas públicas e sociedades 

de economia mista, deficitárias, cuja folha de pagamento seja paga pela Secretaria de Estado do 
Planejamento e Fazenda. 
 

7º - Esta Instrução entra em vigor na data de publicação. 
 

Florianópolis, 14 de setembro de 1993 
 

VILSON PEDRO KLEINÜBING 
Governador do Estado 
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