
Instrução Normativa n° 001/95/SEA/SEF 

 
Dispõe sobre os procedimentos para cálculo e pagamento de correção 
monetária para servidores dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações do Poder Executivo. 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E O 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o que determina o inciso I, do artigo 40, combinado com o item “b”, do inciso VI, 
do artigo 47, da Medida Provisória n° 60, de 30 de dezembro de 1994, 
 
 

RESOLVEM: 
 

Orientar os Setoriais/Seccionais de Pessoal da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional sobre os procedimentos para cálculo e pagamento de correção 
monetária: 
 

1 - O calculo e pagamento de correção monetária, nos casos em que for 
considerada devida, será efetuado através de processo, sendo precedido de análise da 
área jurídica do órgão a que estiver vinculado o servidor. 
 

2 -  Obtendo manifestação favorável da área jurídica e aprovação da 
autoridade competente do órgão de origem, o Setorial/ Seccional de Pessoal deverá 
preencher e anexar ao processo o formulário “CÁLCULO DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA”. 
 

3 -  Para preenchimento do formulário “CÁLCULO DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA”, utilizar-se-á as orientações contidas em manual próprio, cujos índices 
de correção monetária serão apurados de acordo com a UFR/SC (unidade fiscal de 
referência), conforme critério para atualização das obrigações tributárias do Estado, 
estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual. 
 

4 - Para apurar o valor de diferença (valor nominal), deverá o 
setorial/Seccional de Pessoal tomar as seguintes providências: 
 

a) - consultar a composição dos códigos de provento e desconto, no Sistema 
Integrado de Recursos Humanos; 

 
 b) -  anexar memória de cálculo, informando de que maneira foram apurados 

os valores de diferença, constando inclusive as gratificações e ou vantagens 
pecuniárias que incidem sobre o mesmo; 

 
c) - as informações de que trata a alínea “b”, deverão ser devidamente 
subscrita pelo funcionário informante, como também pelo responsável pela 
área de pessoal do órgão de origem. 
 

5 - Os processos, cujo valor da correção monetária for inferior a 2.500 UFR 
(duas mil e quinhentas unidades fiscais de referencia, deverão ser incluídos, no Sistema 
Integrado de Recursos Humanos, no código de  provento “1120”, para o processamento 



normal na folha de pagamento, após devida autorização do Titular do órgão. 
 

a) - o valor nominal deverá ser incluído separadamente do valor da correção 
monetária;  

 
b) - quando o valor nominal referir-se à dividas de exercício anterior, 
deverá ser incluído na folha de pagamento nos códigos de provento 1095 ou 
2095, com prévia autorização da área financeira, do órgão;  

 
c) - os valores apurados nos termos deste item, deverão ser incluídos na folha 
de pagamento, até a data fixada para o processamento da prévia. 

 
6 - Os processos com valor igual ou superior a 2.500 UFR (duas mil e 

quinhentas unidades fiscais de referência) deverão ser encaminhados à Diretoria de 
Administração de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Administração para 
ratificação até o 3° (terceiro) dia imediatamente anterior à data fixada para o 
processamento da prévia da folha de pagamento, com o cálculo de correção monetária 
atualizado até o encaminhamento do processo. 
 

7 - Após a procedimento definido no item anterior, o valor da correção 
monetária será incluído no Sistema Integrado de Recursos Humanos pela Diretoria de 
Administração de Recursos Humanos e posteriormente devolvido ao órgão de origem. 
 

8 - A Diretoria de Administração de Recursos Humanos da Secretaria de Estado 
da Administração e a Diretoria de Administração Financeira da Secretaria de Estado da 
Fazenda, deveria fixar limite mensal de despesa, por órgão, para o pagamento de 
correção monetária, observado o disposto no artigo 14 da Lei Complementar n° 118, de 
30 de maio de 1994. 
 

a) - se os valores de correção monetária incluídos no mês, ultrapassarem ao 
limite pré-fixado, serão excluídos da folha de pagamento pela Diretoria 
de Administração de Recursos Humanos, sendo informado ao 
Setorial/Seccional de Pessoal a relação de servidores excluídos, bem como 
responsabilizando o referido Setorial pela não observância do limite; 

 
b) - o critério de exclusão, dar-se-á pela maior data de inclusão do processo de 
correção monetária no Sistema Integrado de Recursos Humanos e pela maior 
matrícula. 

 
 9 - Cabe à Diretoria de Administração de Recursos Humanos da Secretaria de 

Estado da Administração, orientar aos Setoriais/Seccionais de Pessoal, fornecendo 
inclusive os manuais de procedimentos, bem como os formulários citados nos itens 
anteriores, como também baixar normas complementares visando a plena execução da 
presente Instrução Normativa.  
 

10 - Cabe às Comissões instituídas pelo Decreto n° 4.051, de 17 de novembro 
de 1993 e pelo Decreto n°  4.085, de 30 de novembro de 1993, fiscalizar e controlar o 
cumprimento dos procedimentos desta Instrução Normativa. 
 

11 - O não cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, implicará na 



responsabilidade do servidor, cabendo as sanções disciplinares previstas em Lei. 
 

12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  13 - Fica revogada a Instrução Normativa n° 005/93/DIRH, de 14 de dezembro 
de 1993, e as demais disposições em contrário 
 

Florianópolis , 30 de janeiro de 1995 
  

Hebe Terezinha  Nogara  
Secretária de Estado da Administração 

 
Oscar Falk 
Secretário de Estado da Fazenda 
em exercício 
 
Publicada no Diário Oficial de 10/02/1995 


