
Instrução Normativa n° 003/96/DIRH-SEA/DAFI-SEF 
 

Altera dispositivos da Instrução Normativa n° 001/95/SEA/SEF, de 
30 de janeiro de 1995 e dá outras providências. 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO 

DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e tendo vista o que determina 
o inciso I do artigo 40, combinado com o item “b”, do inciso VI do artigo 47, da   Lei n° 
9.831, de 17 de fevereiro de 1995, e considerando ainda as determinações da Lei n°  
10.065, de 25de janeiro de 1996, 
 

RESOLVEM: 
 

1 - Alterar os itens 3, 5 e 6 da Instrução Normativa n°  001/95/SEA/SEF, de 30 
de janeiro de 1995, publicada no Diário Oficial do Estado do 10 de fevereiro de 1995, 
que  passam a vigorar com a seguinte redação:  
 

“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 UFIR (Unidade Fiscal de 
Referência) calculada pela União, nos termos da Lei n° 10.065, de 25 de janeiro de 
1996, obedecendo o critério para atualização das obrigações tributárias do Estado, 
estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual. 
 

5 - Os processos cujo valor da correção monetária for inferior a 3.360 UFIRs 
(três mil trezentos e sessenta unidades fiscais de referências), deverão ser incluidos 
no Sistema Integrado de Recursos Humanos, no código de provento “1120”, para o 
Processamento normal na folha de pagamento, após a devida autorização do Titular do 
Órgão. 
 

a) - .................................................................................................................. 
b) - .................................................................................................................. 
c) - .................................................................................................................. 
 

6 - Os processos com valor igual ou superior a 3.360 UFIRs (tres mil 
trezentos e sessenta unidades fiscais de referências) deverão ser encaminhados à 
Diretoria de Administração de Recursos Humanos da Secretaria do Estado da 
Administração para ratificação até o 5° (quinto) dia útil do mês com os valores 
atualizados pela UFIR do mesmo mês.” 

  
2 - Em se tratando de pagamento de correção monetária para servidor 

exonerado, deverão ser tomadas as seguintes providências: 
 

a) - caso o servidor não esteja cadastrado no Sistema Integrado de 
Recursos Humanos - SIRH,  providenciar a recuperação cadastral o funcional do  
mesmo e incluir no mencionado Sistema, visando manter o registro do valor 
pago, bem como cumprir com as obrigações legais, IRPF, RAIS e DIRF entre 
outras; 

 
b) - após o procedimento determinado no item “a”, providenciar o 



pagamento lançando no SIRH o valor da dívida de exercício anterior e o valor  
corrigido respectivamente nos códigos de provento “2095” e “2120”, bem como 
o cálculo dos descontos  legais, lançando nos respectivos códigos com inicial 
“6”. 

 
c) - se o servidor estiver cadastrado em um novo vínculo e não havendo 

registro do vínculo do cargo em que está sendo solicitado o pagamento de 
correção monetária, os valores calculados poderão ser incluídos no novo 
vínculo, incluindo também o histórico financeiro “0921”, devendo constar na 
descrição o número do processo. 

 
3 - Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a contar de 02 de janeiro de 1996. 
 

Florianópolis, 28 de fevereiro de 1996 
 

HEBE TERESINHA NOGARA 
Secretária de Estado da Administração 

 
 OSCAR FALK 

Secretário de Estado da Fazenda 
 
 Publicada no Diário Oficial de 11/03/1996 

 


