
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 11/SEA - de 7/10/2009 
  
Dispõe sobre uso do Sistema Automatizado de Consignações - SC CONSIG 
para empréstimos consignados na folha de pagamento dos servidores públicos 
civis e militares, ativos, inativos e pensionistas da Administração Estadual e 
demais providências. 
  
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando da atribuição 
privativa que lhe confere o art. 57, inciso I, da Lei Complementar nº 381, de 07 
de maio de 2007, e o art. 22 do Decreto nº 2.322, de 12 de maio de 2009. 
  
Considerando que 6.507 servidores possuem margem consignável negativa em 
função da redução do limite de 50% para 40%, acarretando inadimplência dos 
servidores junto às instituições financeiras. 
  
Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos à 
liquidação antecipada ou a reestruturação de dívidas de empréstimos 
consignados na folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares, 
ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações do Poder Executivo Estadual, no âmbito do Sistema SC-CONSIG, 
para adequar o limite da margem consignável. 
  
Considerando a necessidade de disciplinar o uso do Sistema Automatizado de 
Consignações - SC CONSIG, para o gerenciamento eletrônico das 
consignações facultativas em folha de pagamento, disponível na rede de 
computadores (INTERNET) implantado pelo Poder Executivo através do Termo 
de Cooperação Técnica nº 220/2006. 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º O Sistema Automatizado de Consignações - SC CONSIG, objetivando o 
controle da consignação em folha de pagamento de servidores do Poder 
Executivo, passa a ser regulamentado de acordo com o disposto nesta 
Instrução Normativa. 
  
Art. 2º As consignações facultativas serão processadas exclusivamente pelo 
Sistema Automatizado de Consignações - SC CONSIG, gerenciado pela 
Secretaria de Estado da Administração. 
  
Art. 3º O Sistema Automatizado de Consignações - SC CONSIG será acessado 
pelos usuários através de senha eletrônica individual. 
  
Art. 4º O consignatário da modalidade empréstimo deve apresentar cópia 
autenticada do Termo de Adesão ao Sistema Automatizado de Consignações - 
SC CONSIG, na Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da 
Administração, junto com o pedido de credenciamento. 
  
Parágrafo único. O consignatário de que trata o caput deste artigo que deixar 
de apresentar o Termo de Adesão ficará impedido de efetuar consignações. 
  



Art. 5º O consignatário que realizar operação de crédito direto ao consumidor, 
com débito das parcelas em conta corrente utilizada para o recebimento do 
salário (conta salário) do servidor estadual com margem consignável negativa 
terá cancelado o seu credenciamento. 
  
Art. 6º O consignatário deverá manter o cadastro atualizado da entidade e de 
seus responsáveis no Sistema Automatizado de Consignações - SC CONSIG. 
  
Art. 7º A margem consignável será emitida com base na última folha de 
pagamento processada. 
  
Art. 8º O número de parcelas permitidas para as operações financeiras 
consignadas em folha de pagamento fica limitado em até 60 (sessenta) meses 
para a modalidade empréstimo e seu limite de prazo para financiamentos 
habitacionais, obedecida à legislação federal da matéria. 
  
Art. 9º Fica criado o Programa de Reestruturação de Dívidas dos Servidores 
Estaduais, com as modalidades de compra de dívidas (mudança de 
consignatária) ou a renegociação de dívidas (com a mesma consignatária) para 
a inclusão das parcelas dentro da margem consignável de 40% (quarenta por 
cento), sendo permitido o refinanciamento em até 72 (setenta e dois) meses 
para contratos com situação "Em andamento" no SC CONSIG. 
  
§ 1º A compra de dívida (mudança de consignatária) só será admitida, após a 
liquidação de 12 (doze) parcelas e a renegociação de dívida (com a mesma 
consignatária) após a liquidação de 6 (seis) parcelas.  
  
§ 2º A compra ou renegociação de dívidas se fará, respectivamente, por meio 
do módulo Compra de Dívidas e Renegociação de Contratos do SC-CONSIG. 
  
Art. 10. A priorização dos descontos das parcelas mensais das instituições 
financeiras, dentro da margem consignável, será pela data da efetiva 
averbação do contrato no sistema, quitando primeiro as parcelas dos contratos 
mais antigos. 
  
Art.11. Para a liquidação antecipada da dívida o consignado deverá fazer a 
solicitação das informações para quitação antecipada diretamente pelo SC-
CONSIG, usando sua senha pessoal. 
  
§ 1º A consignatária, após receber a solicitação de que trata o caput, deverá 
fornecer o valor para liquidação do empréstimo, juntamente com o respectivo 
documento de compensação bancária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, no endereço físico do consignado. 
  
§ 2º O documento bancário de que trata o § 1° deverá conter a identificação do 
(s) contrato (s) e do consignado. 
  
§ 3º O documento bancário a que se refere o § 2° deverá ser emitido com 
prazo de vencimento de 5 (cinco) dias úteis, com seus respectivos valores, a 
partir da data de emissão. 



  
§ 4º Após a liquidação do contrato, a consignatária deverá registrar 
imediatamente a liquidação total do empréstimo no SC-CONSIG, não 
admitindo-se decurso de prazo superior a 2 (dois) dias úteis, da data do 
pagamento. 
  
§ 5º Todos os contratos com situação "Deferido" ou "Em andamento" no SC 
CONSIG estarão disponíveis para liquidação antecipada. 
  
Art. 12. Para proceder a compra de dívidas, o consignado em conjunto com a 
consignatária compradora deverá fazer a solicitação das informações 
diretamente pelo SC-CONSIG, usando suas respectivas senhas. 
  
§ 1º A consignatária substituída, após receber a solicitação de que trata o 
caput, deverá fornecer o valor para liquidação do empréstimo, juntamente com 
o respectivo documento de compensação bancária, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis. 
  
§ 2º O documento bancário de que trata o § 1° deverá conter a identificação do 
(s) contrato (s) e do consignado. 
  
§ 3º O documento bancário a que se refere o § 2° deverá ser emitido com 
prazo de vencimento de 5 (cinco), dias úteis, com seus respectivos valores, a 
partir da data de emissão. 
  
§ 4º O documento será encaminhado à consignatária compradora, respeitando-
se a instrução cadastrada no SC-CONSIG. 
  
§ 5º A consignatária compradora poderá optar pelo uso de Transferência 
Eletrônica Disponível - TED, desde que identificada, para o pagamento da 
dívida, assumindo os custos da operação. 
  
§ 6º Após a liquidação do contrato, a consignatária substituída deverá registrar 
imediatamente a liquidação total do empréstimo no SC-CONSIG, não 
admitindo-se  decurso de prazo superior a 2 (dois) dias úteis, sendo que se 
passar da data do corte (dia 10 de cada mês), deverá devolver a parcela 
processada na folha de pagamento ao servidor. 
  
Art. 13. Ficam todas as consignatárias obrigadas a cadastrar no SC-CONSIG 
conta bancária específica para recebimento dos valores de compra de dívidas, 
e um endereço de e-mail específico para recebimento das solicitações para 
liquidação ou compra de dívidas. 
  
Art. 14. Não será admitida a cobrança de qualquer taxa ou multa, sob qualquer 
pretexto, para o fornecimento dos dados necessários a liquidação ou compra 
de dívida, bem como fica proibida a cobrança de qualquer taxa ou tarifa na 
contratação da operação. 
  
Art. 15. O não cumprimento dos prazos estabelecidos nessa Instrução 
Normativa determinará a suspensão do código da consignatária infratora, 



ficando a sua liberação restabelecida após 72 (setenta e duas) horas, da 
regularização. 
  
Art. 16. Os servidores, que na data da publicação da presente Instrução 
Normativa, possuírem margem consignável negativa, devido a contratação de 
empréstimos nas regras anteriores a edição do Decreto nº 2.322, de 12 de 
maio de 2009, terão margem adicional de até 10% (dez por cento), desde que 
não realizem novas operações até seu enquadramento na margem consignável 
de 40% (quarenta por cento), exceto para contratações realizadas no Programa 
de Reestruturação de Dívidas. 
  
Art. 17. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 
  
JOSE NEI ALBERTON ASCARI 
Secretário de Estado da Administração 
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