
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/99/DIRH/SEA 
 

Dispõe sobre a operacionalização da Lei nº 11.080 de 23 de abril de 1999. 

 
O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que determina o art. 24, do Decreto 
nº 2.134, de 21 de agosto de 1997. 
 
Considerando que o § 5º, artigo 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998 
estabelece que o servidor público que permanecer em atividade, após completar as exigências 
para aposentadoria, fará jus à isenção da contribuição previdenciária; 
 
Considerando o disposto na alínea "a" do item III, do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição 
Federal que prevê os limites mínimos de idade e tempo de contribuição para fins de 
aposentadoria; 
Considerando, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 11.080, de 23 de abril de 1999, 
 
RESOLVE: 
 
Orientar os Setoriais e Seccionais de Recursos Humanos da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional sobre os procedimentos relativos a isenção da contribuição previdenciária dos 
servidores públicos ativos. 
 
1 - Será concedida a isenção previdenciária ao servidor público civil e militar, que após 
completar os requisitos para a aposentadoria voluntária integral, permanecer em exercício, até a 
data de publicação da concessão de sua aposentadoria voluntária ou compulsória, nos termos da 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 
 
2 - O servidor terá direito a isenção de contribuição previdenciária se preencher os seguintes 
requisitos: 

- tiver 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade se mulher; 
- tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 
- contar com tempo de contribuição igual, no mínimo a soma de trinta e cinco anos, se  
homem e trinta anos, se mulher. 

 
3 - A isenção deverá ser requerida através do formulário "Isenção de Contribuição 
Previdenciária" (Anexo Único, desta Instrução Normativa), disponível na VM500, devendo o 
Setorial de Administração de Recursos Humanos adotar os seguintes procedimentos: 
 
I - protocolar o requerimento do servidor; 
II - efetuar análise criteriosa observando os requisitos descritos no item 2, mediante consulta no 
Sistema Informatizado de Recursos Humanos e assentamentos funcionais do servidor, 
transcrevendo-os no formulário. Após, proceder da seguinte forma: 
 



a) Quando o servidor não possuir direito ao beneficio, indeferir o requerimento e devolver ao 
mesmo para ciência; 
 
b) Quando o servidor possuir direito ao beneficio, encaminhar o processo à Secretaria de Estado 
da Administração/Diretoria de Recursos Humanos/Gerência de Administração de Benefícios 
para proceder análise e alteração no Sistema Informatizado de Recursos Humanos, campo 
"encargo social" que passará a ter o código "6" correspondente a isenção; 
 
c) Nas situações em que o Sistema Informatizado de Recursos Humanos não estiver atualizado 
quanto as informações referente ao tempo de serviço, o Setorial deverá recuperar os históricos, 
preencher os formulários específicos e encaminhar, junto com o processo de isenção de 
contribuição previdenciária, à Gerência de Administração de Benefícios que providenciará a 
inclusão no sistema; 
 
d) A isenção terá sua vigência a partir do mês em que o requerimento do servidor for autuado no 
órgão de origem; 
 
e) Na devolução do processo ao Setorial, deverá ser verificado o mês de entrada do requerimento 
no Protocolo e quando for o caso, ressarcido os valores devidos; 
 
f) Nos casos em que o processo for devolvido ao servidor por falta de averbação de tempo de 
serviço, a isenção terá efeitos a partir da data da publicação da mencionada averbação; 
 
g) Na concessão da aposentadoria voluntária ou compulsória, nos termos da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro 1998, a isenção será cessada automaticamente pela 
Gerência de Administração de Benefícios. 
 
3 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
4 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Florianópolis, 29 de abril de 1999. 
 
ADEMAR DUTRA 
Diretor de Administração de Recursos Humanos 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

Protocolo Origem Protocolo SEA 
 
CÓDIGO   NOME ÓRGÃO                                                    MUNICÍPIO                       LOTAÇÃO 
   /   /   /     /     /      /  
 
 -------------------------------------------------- - - - -  - -  - -  -SERVIDOR- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  



Mátricula                                Cg.                   Nome 
   /    /    /    /    /    /  -   /     /       
 
Venho por meio deste, requerer a isenção da contribuição previdenciária nos termos da Lei 11.080 de 
20/04/1999. 
Data:__/__/____ Assinatura:________________________ 

SETORIAL DE ADM. DE RH. 
 
 

 Idade em anos   Tempo no cargo atual em anos 

 

TEMPO DE SERVIÇO 

Anos Meses Dias 

Especificar 

    
 
 
 
 

   TOTAL 
Certificamos que o tempo de serviço acima informado, foi analisado e conferido com os assentamentos 
funcionais do servidor. 
Nestes termos, optamos pelo: 

 
 

Deferimento  Indeferimento 

__/__/____ _________________ ___________________ 
Data                                                   Servidor informante                                        Gerente Adm. de R.H. 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEA/DIRH/GEABE 
 

 

BLSA-ICP 
 
Publicada no Diário Oficial de 03/05/1999 


